
PR\556664NL.doc PE 335.348v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

VOORLOPIGE VERSIE
2004/0218(COD)

18.2.2005

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het financieel instrument voor het milieu (LIFE+)
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Marie Anne Isler Béguin



PE 335.348v01-00 2/26 PR\556664NL.doc

NL

PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.



PR\556664NL.doc 3/26 PE 335.348v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................23



PE 335.348v01-00 4/26 PR\556664NL.doc

NL



PR\556664NL.doc 5/26 PE 335.348v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het financieel instrument voor het milieu (LIFE+)
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0621)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0127/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie internationale handel en de 
Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. 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;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) Deze communautaire programma’s 
bestrijken niet alle vereisten op het stuk 
van milieufinanciering en er is behoefte 
aan ondersteuning van het communautaire 
milieubeleid en de communautaire 
milieuwetgeving, met name ten aanzien 
van de prioriteiten van het zesde 
milieuactieprogramma (MAP).

(2) Deze communautaire programma’s 
bestrijken bij lange na niet alle vereisten 
op het stuk van milieufinanciering en er is 
behoefte aan ondersteuning van het 
communautaire milieubeleid en de 
communautaire milieuwetgeving, met 
name ten aanzien van de prioriteiten van 
het zesde milieuactieprogramma (MAP), 
om aldus een bijdrage te leveren aan de 
duurzame ontwikkeling.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

De in lid 1 genoemde programma's zijn niet in het bijzonder gericht op de bescherming van 
het milieu. Daarom moet duidelijk worden gemaakt dat de financiering ver achterblijft bij de 
behoeften. Voorts moet andermaal worden gewezen op het belang van een gezamenlijke 
strategie voor een duurzame ontwikkeling, zoals die is vastgesteld door de Europese Raad te 
Göteborg in 2001.   

Amendement 2
Overweging 2 bis (nieuw)

2 bis. Bij die prioriteiten zijn de 
doelstelling om uiterlijk in 2010 een einde 
te maken aan het verlies van biodiversiteit 
en de noodzaak om natuurgebieden van 
communautair belang te beschermen. De 
inspanningen van het definiëren en 
aanwijzen van Natura 2000-
landschappen vergen een follow-up en 
voortdurende ondersteuning, met name 
voor het beheer van de aangewezen 
landschappen in zoverre zij een duidelijke 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van voornoemde doelstellingen. Het 
Natura 2000-netwerk valt onder de 
richtlijn van 2 april 1979 over de 
instandhouding van wilde vogels 
("Vogelrichtijn")(1) en de richtlijn van 
21 mei 1992 over de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna ("Habitatrichtlijn")(2), die in 
artikel 8 instemt met een co-financiering 
van lidstaten en Europese Unie.
(1) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. 

Motivering

Er dient aan te worden herinnerd dat het communautaire milieubeleid de definiëring maar 
ook het beheer van via Natura 2000 beschermde landschappen omvat. Dit netwerk is dan ook 
van vitaal belang voor de verwezenlijking van de doelstelling om uiterlijk in 2010 het verlies 
aan biodiversiteit een halt toe te roepen. Het is dan ook van belang in het nieuwe programma 
LIFE+ de garantie op te nemen dat voor de verwezenlijking en de follow-up van Natura 2000 
de nodige middelen beschikbaar zullen zijn. 
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Amendement 3
Overweging 2 ter (nieuw)

2 ter. De lidstaten zijn in mei 2001 in 
Malahide overeengekomen dat regelingen 
moeten worden opgesteld die een 
adequate en gegarandeerde co-
financiering door de Gemeenschap voor 
het Natura 2000-netwerk waarborgen. De 
Commissie heeft de jaarlijkse kosten van 
het beheer van het Natura 2000-netwerk 
geraamd op € 6.1 miljard, waarbij geen 
rekening wordt gehouden met beschermde 
kustgebieden. Dit cijfer zal waarschijnlijk 
een onderschatting van de totale kosten 
zijn en dient derhalve te worden 
beschouwd als het noodzakelijk minimum. 

Motivering

In dit amendement worden de redenen genoemd voor de stijging van het begrotingsbedrag die 
verband houdt met de opname van het beheer van Natura 2000 in de doelstellingen van de 
Verordening.  

Amendement 4
Overweging 2 quater (nieuw)

2 quater. Milieu-NGO's kunnen een 
belangrijke rol spelen bij de opbouw van 
democratische structuren en een 
maatschappelijk middenveld en bij het 
behartigen van de belangen van komende 
generaties en een schoon en gezond 
milieu, in het Europese 
besluitvormingsproces. Milieu-NGO's 
participeren in deskundigengroepen, in 
voorbereidende en uitvoerende comités 
waar ze een belangrijke bijdrage leveren 
aan Europese beleidspunten, 
programma's en initiatieven en zorgen 
voor het nodige evenwicht ten opzichte 
van de belangen van andere actoren in 
het milieu. Gezien de druk op NGO's om 
bij te dragen aan en te adviseren over een 
toenemende reeks van beleidsterreinen en 
de toename van NGO's en netwerken die 
als gevolg van vroegere en komende 
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uitbreidingen voor steun in aanmerking 
komen, dient het totaalbedrag dat 
beschikbaar is voor steun aan NGO's die 
op Europees niveau werkzaam zijn, 
voortdurend te stijgen.   

Amendement 5
Overweging 3 bis (nieuw)

3 bis. In het eindverslag over de 
financiering van Natura 2000 van de 
werkgroep van deskundigen inzake 
artikel 8, dat in 2001 werd gepubliceerd, 
wordt geadviseerd op korte termijn een 
aanmerkelijke stijging te laten 
plaatsvinden van de middelen voor LIFE-
Natura en de werking van dit instrument 
te vereenvoudigen en gemakkelijker 
toepasbaar te maken ter ondersteuning 
van de omvangrijke investeringsbehoeften 
in een groot aantal Natura 2000-
landschappen. 

Amendement 6
Overweging 4

(4) De steun in het kader van deze 
verordening moet derhalve worden 
toegespitst op de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie 
van milieubeleid en milieuwetgeving 
alsmede de bekendmaking en verspreiding 
daarvan in de hele EU.

(4) De steun in het kader van deze 
verordening moet derhalve worden 
toegespitst op de ontwikkeling, 
tenuitvoerlegging, monitoring en evaluatie 
van milieubeleid en milieuwetgeving op 
alle Europese beleidsterreinen alsmede de 
bekendmaking en verspreiding daarvan in 
de hele EU.

Motivering

In dit amendement wordt de noodzaak beklemtoond om het milieu, in dwarsdoorsnede, te 
integreren in alle Europese beleidsterreinen, zoals is aangegeven door de Europese Raad van 
Cardiff in juni 1998.
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Amendement 7
Overweging 8

(8) Wel moet worden gezorgd voor een 
vlotte overgang, en dienen de monitoring 
en de financiële controle van de via 
lopende programma’s gefinancierde 
activiteiten na het aflopen daarvan te 
worden voortgezet.

(8) Wel moet worden gezorgd voor een 
vlotte overgang, en dienen de monitoring 
en de financiële controle alsmede de 
kwalitatieve evaluatie van de via lopende 
programma’s gefinancierde activiteiten na 
het aflopen daarvan te worden voortgezet.

Motivering

Een financiële controle volstaat niet voor een goede zichtbaarheid van de doeltreffendheid 
van de activiteiten die in het kader van het LIFE+-programma worden uitgevoerd. Een 
kwalitatieve evaluatie biedt een algemener inzicht en een completer overzicht van het effect 
van de gefinancierde activiteiten.

Amendement 8
Overweging 12

(12) De op Gemeenschapsniveau 
overeengekomen doelstellingen van het 
zesde milieuactieprogramma kunnen door 
de lidstaten, indien zij afzonderlijk 
handelen, niet in voldoende mate worden 
gerealiseerd, en bijgevolg is ondersteuning 
vanwege de Gemeenschap 
gerechtvaardigd op voorwaarde dat deze 
niet verder reikt dan wat nodig is om die 
doelstellingen te realiseren,

(12) De op Gemeenschapsniveau 
overeengekomen doelstellingen van het 
zesde milieuactieprogramma kunnen door 
de lidstaten, indien zij afzonderlijk 
handelen, niet in voldoende mate worden 
gerealiseerd, en bijgevolg is ondersteuning 
vanwege de Gemeenschap onmisbaar: de 
Europese Unie is verantwoordelijk voor 
de uitvoering en de bevordering van het 
communautaire milieubeleid. 

Motivering

De verdediging van het milieu houdt geen halt aan de grenzen, want het milieu is een 
grensoverschrijdende aangelegenheid. Een doeltreffend en doelgericht milieubeleid dient dan 
ook voor alles communautair te zijn: dat beleid is niet alleen nodig, "gerechtvaardigd", maar 
cruciaal. Daarom dient de Europese Unie de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging 
van dit beleid te behouden.  

Amendement 9
Artikel 1, alinea 2

De algemene doelstelling van LIFE+ 
bestaat erin, bij te dragen tot de 
ontwikkeling en de uitvoering van het 

De algemene doelstelling van LIFE+ 
bestaat erin, bij te dragen aan het beheer 
van de Natura 2000-landschappen en tot 
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communautaire milieubeleid en van de 
milieuwetgeving, als bijdrage tot de 
bevordering van duurzame ontwikkeling.

de ontwikkeling en de uitvoering van het 
communautaire milieubeleid en van de 
milieuwetgeving, als impuls tot de 
bevordering van duurzame ontwikkeling, 
waarvan het milieu één van de drie pijlers 
is.

Motivering

Dit amendement omvat co-financiering van het beheer van de Natura 2000-landschappen als 
doelstelling van de LIFE+-verordening. 

Amendement 10
Artikel 1, alinea 3, streepje 2

- het stabiliseren van de
broeikasgasconcentraties in de atmosfeer 
op een zodanig niveau dat een gevaarlijke 
verstoring van het klimaatsysteem door de 
mens wordt voorkomen;

- het drastisch reduceren van het 
broeikasgas in de atmosfeer om te komen 
tot stabilisatie op een zodanig niveau dat 
een gevaarlijke verstoring van het 
klimaatsysteem door de mens wordt 
voorkomen; en aldus een mogelijke ramp 
op economisch, sociaal en milieuterrein 
kan worden verhinderd. 

Motivering

De doelstelling moet verder gaan dan een "stabilisatie" van de broeikasgasconcentraties. De 
komende klimaatramp, de reeds waarneembare veranderingen, dwingen ons tot het 
vaststellen van doelstellingen voor een drastische reductie van de emissies. Alleen dan kunnen 
rampen op economisch, sociaal en milieuterrein, die samenhangen met klimaatverandering, 
worden voorkomen.   

Amendement 11
Artikel 1, alinea 3, streepje 3

- de bescherming, het behoud, het herstel 
en de bevordering van het functioneren van 
natuurlijke systemen, natuurlijke habitats 
en de wilde fauna en flora, teneinde de 
verwoestijning en het verlies van 
biodiversiteit een halt toe te roepen;

- de bescherming, het behoud, het herstel 
en de bevordering van het functioneren van 
de natuurlijke omgeving, natuurlijke 
habitats en de wilde fauna en flora, met 
name in de gebieden die beschermd 
worden door het Natura 2000-netwerk, 
teneinde de verwoestijning en het verlies 
van biodiversiteit een halt toe te roepen;
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Amendement 12
Artikel 1, alinea 3, streepje 5

- de ontwikkeling van strategische 
benaderingen van beleidsontwikkeling, 
-uitvoering en -integratie, inclusief de 
verbetering van milieugovernance en
bewustmaking.

- de ontwikkeling van strategische 
benaderingen van beleidsontwikkeling, 
-uitvoering en -integratie, inclusief de 
verbetering van milieugovernance, 
voorlichting, bewustmaking, en het 
verschaffen van inzicht in rechten en 
plichten, kosten en baten, en de 
toegevoegde waarde van het milieu op de 
diverse beleidsterreinen.

Motivering

De Europese burger dient beter te worden voorgelicht en het dient duidelijker te worden 
gemaakt dat het milieu op alle Europese beleidsterreinen een toegevoegde waarde heeft.

Amendement 13
Artikel 1, alinea 3, streepje 5 bis (nieuw)

- grotere betrokkenheid van de Europese 
burger bij het bereiken van de 
milieudoelstellingen. 

Motivering

De burger moet niet alleen betrokken worden bij de realisatie van milieudoelstellingen, hij 
moet een actieve rol kunnen spelen: het LIFE+-programma moet deze betrokkenheid 
structureel en financieel ondersteunen.  

Amendement 14
Artikel 2, lid 1, alinea 1

Ter ondersteuning van het bereiken van de 
in artikel 1 omschreven 
milieudoelstellingen is in twee onderdelen 
van LIFE+ voorzien.

Ter ondersteuning van het bereiken van de 
in artikel 1 omschreven 
milieudoelstellingen is in drie onderdelen 
van LIFE+ voorzien.

Motivering

Een onderdeel "Beheer van het Natura 2000-netwerk" wordt aan Artikel 2 toegevoegd.
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Amendement 15
Artikel 2, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Het onderdeel "Beheer van het Natura 
2000-netwerk":
- zal bijdragen aan de installatie van de 
Natura 2000-landschappen, de 
aansluiting bij een netwerk en de 
uitwisseling van daarmee samenhangende 
praktijken en kennis;
- zal bijdragen aan het beheer van de 
landschappen, in overeenstemming met de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 
79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG, en 
aldus aan de realisatie van de vastgestelde 
doelstellingen om uiterlijk in 2010 het 
verlies aan biodiversiteit een halt toe te 
roepen. 

Motivering

Het onderdeel "Beheer van het Natura 2000-netwerk" maakt het mogelijk de 
tenuitvoerlegging en het beheer van de Natura 2000-landschappen weer in het LIFE+-
programma op te nemen. Het is van belang ervoor te zorgen dat dit beheer wordt mede-
gefinancierd door de Europese Unie en de lidstaten, omdat het een grote bijdrage levert aan 
de vermindering van het verlies aan biodiversiteit, het door de Unie voor 2010 gestelde doel. 
Dit netwerk steunt op de "Vogelrichtlijn" en de "Habitatrichtlijn", en de instandhouding 
ervan wordt bedreigd door het ontbreken van voorstellen van de kant van de Commissie om 
een doeltreffende financiering te waarborgen, die niettemin wordt voorzien in artikel 8 van 
Richtlijn 92/43/EEG. Een nieuw onderdeel zal er dan ook voor kunnen zorgen dat Natura 
2000 in de toekomstige Europese begroting een passende financiering krijgt.

Amendement 16
Artikel 2, lid 1, alinea 2, streepje 1

- bijdragen tot de ontwikkeling en 
demonstratie van innovatieve 
beleidsbenaderingen en -instrumenten,

- bijdragen tot de ontwikkeling en 
demonstratie van innovatieve 
beleidsbenaderingen en -instrumenten, en 
op die wijze de toegevoegde waarde voor 
het milieu aantonen;

Motivering

Het is van belang dat de aanpak en de instrumenten die gesteund worden een onmiskenbaar 
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nut hebben voor en een kwalitatieve bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu. 

Amendement 17
Artikel 2, lid 1, alinea 2, streepje 5

- zorgen voor ondersteuning van een betere 
milieu-governance, met een bredere 
participatie van de belanghebbende partijen 
– met inbegrip van milieu-NGO’s – in het 
overleg over en de uitvoering van het 
beleid;

- zorgen voor ondersteuning van een betere 
milieu-governance, met een bredere 
participatie van de belanghebbende partijen 
– met inbegrip van milieu-NGO’s – in het 
overleg over en de uitvoering van het 
Europees beleid;

Amendement 18
Artikel 2, lid 1, alinea 3, streepje 1 bis (nieuw)

- zorgen voor de bewustwording van de 
baten van deze aanpak voor de diverse 
beleidsterreinen en aldus inzicht bieden in 
het concept van duurzame ontwikkeling;  

Motivering

De burger dient op de hoogte te worden gesteld van de baten die opname van het milieu in de 
diverse beleidsterreinen van de Europese Unie oplevert en meer in het algemeen van de 
bijdrage van het communautaire milieubeleid aan duurzame ontwikkeling.

Amendement 19
Artikel 2, lid 1, alinea 3, streepje 2

- steun verlenen voor begeleidende 
maatregelen (informatie, 
voorlichtingsacties en -campagnes, 
conferenties, enz).

- steun verlenen voor begeleidende 
maatregelen (informatie, 
voorlichtingsacties en -campagnes, 
conferenties, enz.), die een Europese 
toegevoegde waarde opleveren.

Motivering

Aangezien de financiering beperkt is, dienen de ondersteunde acties gericht te zijn op 
prioriteiten en een duidelijke toegevoegde waarde opleveren.

Amendement 20
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)
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2 bis. De communautaire subsidie voor 
het beheer van de Natura 2000-
landschappen heeft de vorm van co-
financiering. De co-financiering van de 
aan het beheer van de landschappen 
verbonden kosten bedraagt 50% en kan 
oplopen tot 75%. De specifieke criteria 
voor landschappen die in aanmerking 
komen voor een financiële bijdrage van 
meer dan 50% worden in de 
meerjarenprogramma's vastgelegd.  

Motivering

Artikel 8 van de "Vogelrichtlijn" en de "Habitatrichtlijn" die betrekking hebben op het Natura 
2000-netwerk, voorziet in co-financiering door lidstaten en door de Europese Unie. Zoals bij 
de andere fondsen bedraagt de co-financiering 50% en kan nooit hoger zijn dan 75%.

Amendement 21
Artikel 4, lid 1

1. Er is voorzien in financiering ter 
ondersteuning van strategische 
meerjarenprogramma’s die door de 
Commissie worden opgesteld. In deze 
programma’s worden de belangrijkste 
doelstellingen, prioritaire actiegebieden, 
types activiteiten en verwachte resultaten 
van de communautaire financiering 
omschreven in samenhang met de in 
artikel 1 uiteengezette doelstellingen, en zij 
bevatten, voorzover mogelijk, indicatieve
ramingen van de financieringsbedragen.

1. Er is voorzien in financiering ter 
ondersteuning van strategische 
meerjarenprogramma’s die door de 
Commissie, in overleg met het Europees 
Parlement, worden opgesteld. In deze 
programma’s worden de belangrijkste 
doelstellingen, prioritaire actiegebieden, 
types activiteiten en verwachte resultaten 
van de communautaire financiering 
omschreven in samenhang met de in 
artikel 1 uiteengezette doelstellingen, en zij 
bevatten ramingen van de 
financieringsbedragen.

Motivering

Het Europees Parlement, het enige communautaire orgaan dat de Europese burger 
rechtstreeks vertegenwoordigt, moet inspraak hebben en tussenbeide kunnen komen in de 
besluitvorming inzake de strategische meerjarenprogramma's van LIFE+.

Amendement 22
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De meerjarenprogramma's worden 
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goedgekeurd overeenkomstig artikel 251 
van het EG-Verdrag. 

Motivering

Het Europees Parlement, het enige communautaire orgaan dat de Europese burger 
rechtstreeks vertegenwoordigt, moet inspraak hebben en tussenbeide kunnen komen bij de 
besluitvorming over de strategische meerjarenprogramma's van LIFE+.

Amendement 23
Artikel 4, lid 3

3. De meerjarenprogramma’s en
jaarlijkse programma’s worden vastgesteld 
volgens de in artikel 12 bedoelde 
procedures. Indien de omstandigheden dit 
vereisen, kunnen de 
meerjarenprogramma’s en jaarlijkse 
programma’s gedurende de looptijd ervan 
via dezelfde procedures worden gewijzigd.

3. De jaarlijkse programma’s worden 
vastgesteld volgens de in artikel 12 
bedoelde procedures. Indien de 
omstandigheden dit vereisen, kunnen de 
meerjarenprogramma’s en jaarlijkse 
programma’s gedurende de looptijd ervan 
via dezelfde procedures worden gewijzigd.

Motivering

Zie amendement 22.

Amendement 24
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Aan non-gouvernementele 
organisaties die hoofdzakelijk actief zijn 
op het terrein van de bescherming en 
ontwikkeling van het milieu op Europees 
niveau wordt financiering toegekend door 
middel van op jaarbasis of op 
meerjarenbasis toegekende subsidies, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
bijlage 3 bis (nieuw)

Motivering

In het Commissievoorstel wordt de NGO's geen garantie geboden voor financiële 
ondersteuning waarop zij aanspraak kunnen maken, wegens hun actieve rol bij de vaststelling 
en tenuitvoerlegging van het milieubeleid. In het kader van dit lid kan het beginsel worden 
gespecificeerd van een middelentoewijzing in het kader van LIFE+, en wordt voorts de 
noodzaak onderstreept in het toegewezen budget rekening te houden met de jongste 
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uitbreiding  (met tien nieuwe lidstaten) en de komende uitbreiding (om te beginnen Roemenië 
en Bulgarije) van de Europese Unie.    

Amendement 25
Artikel 5, lid 2

2. De Commissie kan besluiten een 
deel van de uitvoering van de begroting toe 
te vertrouwen aan nationale 
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbare dienstverleningstaak, op 
basis van het bepaalde in artikel 54, lid 2, 
onder c), van het Financieel Reglement en 
overeenkomstig de selectiecriteria van 
bijlage 3.

2. Met uitzondering van de selectie 
van projecten die in aanmerking komen 
voor een co-financiering in het kader van 
LIFE+, kan de  Commissie besluiten een 
deel van de uitvoering van de begroting toe 
te vertrouwen aan nationale of regionale
publiekrechtelijke organen of 
privaatrechtelijke entiteiten die zijn belast 
met een openbare dienstverleningstaak, op 
basis van het bepaalde in artikel 54, lid 2, 
onder c), van het Financieel Reglement en 
overeenkomstig de selectiecriteria van 
bijlage 3. Niettemin wordt de Commissie 
belast met de follow-up, validering en 
evaluatie daarvan, waarover het Europees 
Parlement een mededeling zal ontvangen.

Motivering

De Commissie moet de controle behouden over de selectie van projecten die in aanmerking 
komen voor financiering in het kader van LIFE+, want als deze selectie aan de lidstaten 
wordt overgelaten, bestaat er geen garantie meer voor het Europese belang van de projecten 
noch voor de nodige gelijkheid van behandeling tussen de potentiële begunstigden in de 
diverse Europese landen. Voorts is het logisch dat gebruik wordt gemaakt van de ervaring en 
de bekwaamheid die binnen het DG-Milieu van de Europese Commissie is opgedaan bij 
vroegere programma's. De toevoeging "regionale" heeft betrekking op de noodzaak rekening 
te houden met de diverse interne structuren in de Europese landen; aan de regionale 
autoriteiten moet toestemming worden gegeven aan dit proces deel te nemen.    

Amendement 26
Artikel 6, streepje -1 (nieuw)

- eigenaren en beheerders van Natura 
2000-landschappen

Motivering

Door dit amendement kan de financiering van Natura 2000 in het LIFE+-programma worden 
geïntegreerd, omdat het specificeert dat beheerders en eigenaren van landschappen ook van 
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financiering kunnen profiteren.

Amendement 27
Artikel 8, alinea 1 bis (nieuw)

- De Commissie zorgt ervoor dat passende 
mechanismen worden opgericht om vanaf 
de planning tot de uitvoeringsfase de 
coördinatie te garanderen tussen de 
operationele programma's en het gebruik 
van LIFE+- middelen, de 
structuurfondsen, het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het 
Europees Visserijfonds (EVF).   

Motivering

De Commissie moet zich ervan vergewissen dat de financiering door het LIFE+-fonds 
gecoördineerd wordt met de financiering uit andere beschikbare structuurfondsen. Dat is 
noodzakelijk om overlapping te voorkomen.

Amendement 28
Artikel 9, lid 1, alinea 2

Het financiële kader voor de 
tenuitvoerlegging van dit instrument is 
vastgesteld op 2.190 miljoen euro voor de 
periode van 1 januari 2007 tot en met 
31 december 2013 (7 jaar).

Het financiële kader voor de 
tenuitvoerlegging van dit instrument is 
vastgesteld op 23.190 miljoen euro voor de 
periode van 1 januari 2007 tot en met 
31 december 2013 (7 jaar).

Motivering

In haar mededeling over de financiering van Natura 2000, heeft de Commissie de behoeften 
van het Natura 2000-netwerk geraamd op € 6,1 miljard per jaar dus ongeveer € 3 miljard in 
het kader van de co-financiering. Aangezien de periode van de programmering van het 
nieuwe LIFE+-instrument 7 jaar is, zijn de behoeften van Natura 2000 voor de periode 2007 -
2013 dus € 21 miljard, waaraan we de bestaande toewijzing toevoegen en komen tot een cijfer 
van € 23.190 miljard. Al is deze kostenraming voor het beheer van het Natura 2000-netwerk 
mogelijk veel te laag, zij gaat uit van het door de Commissie voorgestelde bedrag van de 
erkende behoeften voor het beheer van de beschermde Natura 2000-landschappen. 



PE 335.348v01-00 18/26 PR\556664NL.doc

NL

Amendement 29
Artikel 9, lid 3

3. De indicatieve uitsplitsing van de 
financiële middelen over de twee
onderdelen van LIFE+ is opgenomen in 
bijlage 2.

3. De indicatieve uitsplitsing van de 
financiële middelen over de drie 
onderdelen van LIFE+ is opgenomen in 
bijlage 2.

Motivering

Zie amendement 35.

Amendement 30
Artikel 9, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De jaarlijkse begroting voor de 
steun aan de milieu-NGO's zal geleidelijk 
worden verhoogd op grond van de 
begroting 2005. 

Motivering

Gezien het verzoek aan de NGO's om een bijdrage te leveren aan en advies uit te brengen 
over een groeiend aantal beleidsterreinen en de toename van daarvoor in aanmerking 
komende NGO's en netwerken als gevolg van eerdere en toekomstige uitbreidingen, dient het 
totaalbedrag dat beschikbaar is voor steun aan milieu-NGO's, dat op Europees niveau actief 
is, voortdurend te stijgen.   

Amendement 31
Artikel 13, alinea 3

De eindevaluatie wordt uiterlijk een jaar 
voor het aflopen van het programma 
opgesteld en bij het Europees Parlement en 
de Raad ingediend.

De eindevaluatie wordt uiterlijk een jaar 
voor het aflopen van het programma 
opgesteld. De tussentijdse evaluatie en de 
eindevaluatie worden bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.

Motivering

Het Europees Parlement, het enige communautaire orgaan dat de Europese burger 
rechtstreeks vertegenwoordigt, moet inspraak hebben en tussenbeide kunnen komen bij de 
evaluaties over de strategische programma's van LIFE+.
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Amendement 32
Bijlage 1, punt 1

In het licht van de in artikel 1 
geformuleerde doelstelling kan onder 
meer in financiering worden voorzien ter 
ondersteuning van de uitvoering van de 
prioriteiten van het zesde MAP, namelijk:

In het licht van de in artikel 1 
geformuleerde doelstelling zal in 
financiering worden voorzien voor het 
beheer van Natura 2000-landschappen in 
de Europese Unie, voor de steun aan 
NGO's die hoofdzakelijk werkzaam zijn 
op het terrein van de milieubescherming 
en ter ondersteuning van de uitvoering van 
de prioriteiten van het zesde MAP, 
namelijk:

Motivering

Integratie van het beheer van Natura 2000 en de financiering voor de NGO's in LIFE+.

Amendement 33
Bijlage 1, punt 1, streepje 2

- natuur en biodiversiteit: het 
NATURA 2000-netwerk (ter aanvulling 
van, maar zonder overlapping met, de 
instrumenten voor 
plattelandsontwikkeling en cohesiebeleid), 
bijvoorbeeld voor innovatieve 
benaderingen van het beheer van en de 
planning met betrekking tot gebieden en 
ter participatie in de beheerskosten met 
betrekking tot bepaalde gebieden, 
inclusief nieuwe gebieden en gebieden die 
buiten de werkingssfeer van de 
structuurfondsen en het fonds voor 
plattelandsontwikkeling vallen; voor 
maatregelen om het tij van afnemende 
biodiversiteit tegen 2010 te doen keren; en 
ten behoeve van de bewaking van bossen 
en milieu-interacties in de Gemeenschap en 
voor het nemen van maatregelen ter 
preventie van bosbranden;

- natuur en biodiversiteit: het 
NATURA 2000-netwerk, bijvoorbeeld 
voor innovatieve benaderingen van het 
beheer van en de planning met betrekking 
tot gebieden, de controle op de status van 
de instandhouding, de financiering van de 
ontwikkeling en de uitvoering van het 
actieplan voor de instandhouding van 
soorten; voor maatregelen om het tij van 
afnemende biodiversiteit tegen 2010 te 
doen keren; en ten behoeve van de 
bewaking van bossen en milieu-interacties 
in de Gemeenschap en voor het nemen van 
maatregelen ter preventie van bosbranden;

Motivering

De rapporteur stelt voor middelen te besteden voor het beheer van Natura 2000 aan een 
afzonderlijke component van LIFE+ (amendement 15), terwijl de onderhavige alinea 
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betrekking heeft op de voortzetting van de activiteiten van LIFE op het terrein van de natuur,  
zoals project- en innovatieve activiteiten.  

Amendement 34
Bijlage 1, punt 2, streepje -1

- financieel beheer en maatregelen van 
goed beheer voor de Natura 2000-
landschappen 

Motivering

Integratie van het beheer van Natura 2000 in LIFE+.

Amendement 35
Bijlage 2

De indicatieve verdeling van de middelen 
over de twee onderdelen van LIFE+ is als 
volgt:

De indicatieve verdeling van de middelen 
over de twee onderdelen van LIFE+ is als 
volgt:

LIFE+Beheer van de Natura 2000-
landschappen; 90%

LIFE+ Tenuitvoerlegging en governance:
75-80%

LIFE+ Tenuitvoerlegging en governance: 
7,5-8%

LIFE+ Informatie en communicatie: 
20-25%

LIFE+ Informatie en communicatie:
2-2,5%

Motivering

Gezien het bedrag dat nodig is voor de beheerskosten van het Natura 2000-netwerk, moet 
bijna 90% van de beschikbare middelen aan het eerste onderdeel "Beheer van het Natura 
2000- netwerk" worden toegewezen.

Amendement 36
Bijlage 3, alinea 3

Deze bevoegde autoriteiten of instanties 
(hierna “de nationale instanties” genoemd) 
worden aangewezen door de Commissie in 
overleg met de lidstaten, dan wel door de 
lidstaten zelf, overeenkomstig artikel 54, 
lid 2, onder c), en artikel 56 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad en de artikelen 38 en 39 van 

Deze bevoegde autoriteiten of instanties 
(hierna “de nationale of regionale
instanties” genoemd) worden aangewezen 
door de Commissie in overleg met de 
lidstaten en de regionale autoriteiten, 
overeenkomstig artikel 54, lid 2, onder c), 
en artikel 56 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad en de 
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Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 
van de Commissie.

artikelen 38 en 39 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de 
Commissie.

Motivering

De toevoeging "regionale" heeft betrekking op de noodzaak rekening te houden met de 
diverse interne structuren in de Europese landen; aan de regionale autoriteiten moet 
toestemming worden gegeven deel te nemen aan het proces van opstelling, beheer en 
tenuitvoerlegging van het LIFE+-programma.

Amendement 37
Bijlage 3, alinea 5, inleidende formulering

De aanwijzing van die nationale instanties 
geschiedt in overeenstemming met de 
volgende criteria:

De aanwijzing van die nationale of 
regionale instanties geschiedt in 
overeenstemming met de volgende criteria:

Motivering

De toevoeging "regionale" heeft betrekking op de noodzaak rekening te houden met de 
diverse interne structuren in de Europese landen.

Amendement 38
Bijlage 3, alinea 6

De Commissie sluit, overeenkomstig 
artikel 41 van de uitvoeringsvoorschriften 
(van het Financieel Reglement), met elke 
nationale instantie een overeenkomst 
waarin nadere bepalingen worden 
opgenomen met betrekking tot, onder 
meer, de omschrijving van de taken, de 
regels voor de verslaglegging, de 
afbakening van de verantwoordelijkheden 
en de regeling inzake toezicht. De 
nationale instanties leven de beginselen na 
van transparantie, gelijke behandeling en 
het vermijden van overlappingen met 
financiering uit andere communautaire 
bronnen, alsook de verplichting om de 
projecten te bewaken en in voorkomend 
geval bedragen die door begunstigden 
moeten worden terugbetaald, terug te 
vorderen.

De Commissie sluit, overeenkomstig 
artikel 41 van de uitvoeringsvoorschriften 
(van het Financieel Reglement), met elke 
nationale of regionale instantie een 
overeenkomst waarin nadere bepalingen 
worden opgenomen met betrekking tot, 
onder meer, de omschrijving van de taken, 
de regels voor de verslaglegging, de 
afbakening van de verantwoordelijkheden 
en de regeling inzake toezicht. De 
nationale instanties leven de beginselen na 
van transparantie, gelijke behandeling en 
het vermijden van overlappingen met 
financiering uit andere communautaire 
bronnen, alsook de verplichting om de 
projecten te bewaken en in voorkomend 
geval bedragen die door begunstigden 
moeten worden terugbetaald, terug te 
vorderen.
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Motivering

De toevoeging "regionale" heeft betrekking op de noodzaak rekening te houden met de 
diverse interne structuren in de Europese landen.

Amendement 39
Bijlage 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Steun aan NGO's die zich hoofdzakelijk 
bezighouden met de bescherming van het 
milieu
LIFE+ biedt co-financiering van 
subsidies voor het  functioneren en de 
activiteiten van NGO's die zich 
hoofdzakelijk bezighouden met de 
bescherming en verbetering van het 
milieu op Europese schaal.
Om voor een subsidie in aanmerking te 
komen, moeten NGO's voldoen aan 
onderstaande kenmerken:
- ze moet een onafhankelijke 
rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn, 
die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het 
beschermen en verbeteren van het milieu, 
met het oog op het algemeen welzijn en 
een duurzame ontwikkeling;
- ze moet actief zijn op Europese schaal, 
alleen dan wel in de vorm van een 
associatie met een structuur (op grond 
van lidmaatschap) en haar activiteiten 
moeten zich tenminste over drie Europese 
landen uitstrekken.
- zij moet betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
Europees beleid of Europese wetgeving.
Het beheer van de operationele subsidies 
voor NGO's wordt niet gedelegeerd naar 
het nationaal niveau. Gedetailleerde 
voorwaarden voor operationele subsidies 
zullen worden opgenomen in de 
meerjaren strategische programma's.     
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Motivering

Milieu-NGO's spelen een sleutelrol bij het leggen van contact tussen de instellingen van de 
Unie en het grote publiek, en dragen op deze wijze bij aan een goed beheer van het milieu. 
Om bij te kunnen dragen aan hun doeltreffendheid en effect moet de nieuwe verordening een 
grotendeels voorspelbaar meerjarenkader voor deze organisaties omvatten (dit laat het recht 
van de Commissie om afzonderlijke organisaties op hun prestaties en de kwaliteit van hun 
plannen te beoordelen, onverlet). De steun aan NGO's moet duidelijk gekoppeld zijn aan 
Europees beleid, derhalve is dit soort activiteit ongeschikt voor decentralisatie.
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TOELICHTING

Life+ het nieuwe begrotingsbeleid voor het milieu

De discussie over LIFE+ reikt verder dan het financieel instrument zoals dat wordt 
gepresenteerd. Zij kan niet los worden gezien van andere beleidsterreinen waarover 
momenteel wordt gedebatteerd, of het nu gaat om verordeningen over het Fonds voor 
plattelandsontwikkeling, het Cohesiefonds, het fonds van doelstelling 2, de toekomstige 
financiële instrumenten voor innovatieve technologieën, het nieuwe nabuurschapsbeleid of de 
toekomstige begroting van de Europese Unie.  

Nu er een heroriëntatie plaatsvindt van de financiële vooruitzichten voor een tijdvak van 
7 jaar (2007 tot 2013), dient er een globale visie te bestaan voor de communautaire 
milieubegroting. De uiteenlopende manieren waarop de diverse commissies deze 
aangelegenheid aanpakken, moeten elkaar beïnvloeden om de samenhang van de toekomstige 
begroting te waarborgen en de beleidsplannen die de Europese Unie heeft vastgesteld, te 
verwezenlijken. Deze globale visie is des te belangrijker waar het gaat om ambiteuze doelen. 

Het milieu heeft lange tijd zware concurrentie ondervonden van andere beleidsterreinen, zoals 
landbouw en regionale ontwikkeling, die de oorzaak waren van een ernstige achteruitgang van 
de natuurlijke hulpbronnen, tegenwoordig speelt in de beleidsonderdelen van de Unie het 
milieu een rol of zou het een rol moeten spelen. Zo worden een aantal milieu-
investeringsprojecten gefinancierd door de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
(waterbeheer, enz.)

Maar de integratie komt nog onvoldoende van de grond: om tegemoet te komen aan het 
specifieke karakter van alle doelstellingen die zijn vastgesteld op het complexe, uitgebreide, 
alle sectoren doorsnijdende milieubeleid, is in 1992 het financieel instrument LIFE in het 
leven geroepen. Het is zonder meer het belangrijkste instrument voor het stimuleren van 
milieuprojecten, hoewel voor sommige beleidsterreinen gerichte programma's zijn opgesteld 
met een bescheiden begroting zoals Urban, steun aan de NGO's, Forest focus of programma's 
ter bestrijding van de verontreiniging van de zee.

Het LIFE-instrument heeft drie periodes gekend. De laatste - LIFE III - was gesplitst in 
3 onderdelen:

- Life Natuur voor activiteiten ter bescherming van de natuur
- Life Milieu voor vernieuwende projecten ter verbetering van het milieu
- Life - Derde landen ter ondersteuning van projecten voor duurzame ontwikkeling in derde 
landen.

LIFE heeft het mogelijk gemaakt opmerkelijke projecten op alle niveaus op te zetten, ondanks 
de bescheiden middelen. Met LIFE - milieu bijvoorbeeld werden proefprojecten gelanceerd 
ter verbetering van de kwaliteit van het milieu (energiebesparing, afvalbeheer, innoverende 
technieken in het bedrijfsleven, enz.)

LIFE -natuur heeft echter de overtuigendste resultaten geboekt en als uitgangspunt gediend 
voor de selectie en het beheer van Natura 2000-landschappen. De indeling van Natura 2000-
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landschappen is niet zonder slag of stoot verlopen, waarbij de vertraging bij de 
totstandkoming van het netwerk te wijten was aan lidstaten die weigerden de voordelen van 
Natura 2000 te onderkennen. Waar de projecten werden verwezenlijkt heeft Natura 2000 laten 
zien een beslissende bijdrage te kunnen leveren op het punt van de duurzame ontwikkeling.

Vooruitzichten van LIFE + voor het tijdvak 2007 - 2013

Thans doet zich de vraag voor hoe het milieubeleid van de Unie gefinancierd moet worden. 
Het is toe te juichen dat de Commissie in haar voorstel LIFE + heeft gehandhaafd als 
financieel instrument dat speciaal op het milieu is georiënteerd. LIFE is tot op de dag van 
vandaag het enige financiële instrument gebleven dat op doeltreffende wijze bijdraagt aan de 
uitvoering en de ontwikkeling van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de EU.

Ten opzichte van het voorstel voor een verordening van de Commissie echter, wekken de 
doelstellingen en de inhoud van Life + grote verbazing. De vaagheid, het onbreken van 
precisie en helderheid over belangrijke punten die samenhangen met het behalen van de 
milieudoelstellingen. zoals die werden vastgesteld in de strategieën voor duurzame 
ontwikkeling van Göteborg, voor het behoud van de biodiversiteit en de bestrijding van 
klimaatverandering, dwingen ons vraagtekens te zetten bij de ware bedoelingen van het 
Commissieproject.

De integratie: welke garanties voor het milieu?

Bij de tenuitvoerlegging van het milieubeleid heeft de Commissie gekozen voor integratie als 
begrotingsimpuls, daarbij de verantwoordelijkheid voor de keuze en de uitvoering van 
projecten overlatend aan anderen die wellicht niet over het inzicht en de deskundigheid 
beschikken die het milieu vergt.

Uit het Commissievoorstel zoals dat naar voren komt in LIFE + blijkt dat de Commissie haar 
verantwoordlijkheid op Europees niveau voor de tenuitvoerlegging van het milieubeleid laat 
liggen en delegeert aan de lidstaten. De Commissie stelt een "à la carte"-milieubeleid in 
Europa voor dat de lidstaten van de EU alle vrijheid laat om activiteiten te kiezen die ze via 
co-financiering met de Unie kunnen uitvoeren.

Deze overdracht van verantwoordelijkheid gaat voorbij aan een onontkoombare conclusie, 
namelijk dat het milieubeleid op Europees niveau gestalte moet krijgen omdat het milieu niet 
aan de grenzen halt houdt. Deze overdracht is dan ook onaanvaardbaar, omdat ze zou leiden 
tot vernietiging van de samenhang van het milieubeleid als geheel.

LIFE + zal hoofdzakelijk gericht zijn op ondersteunende maatregelen voor het milieubeleid en 
zich concentreren op twee gebieden: "Tenuitvoerlegging en governance" en "Voorlichting en 
communicatie". De kostenberekening van de doelstellingen wekt verbijstering, wanneer men 
de behoeften kent van de door de Unie vastgestelde doelstellingen (de grote uitdaging van de 
klimaatverandering, het waterbeleid dat uitgaat van de kaderrichtlijn waarvoor aanzienlijke 
investeringen nodig zijn).

Bij gebrek aan passende financiële middelen, rekent de Commissie op de strategie van de 
integratie van het milieubeleid in alle andere beleidsterreinen. Zij hoopt, via andere, ruimer 
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bedeelde beleidsterreinen van de Unie, de uitvoering te kunnen garanderen van de strategie 
voor een duurzame ontwikkeling en die van Lissabon met een sterke milieucomponent, 
zonder ook maar één cijfer te noemen. Zonder waarborgen is dit voorstel dat alle 
beleidsterreinen omvat, tot mislukken gedoemd.

Natura 2000

Het tweede manco van dit voorstel is zonder twijfel het zwijgen over de financiële kant van 
het beheer van het Natura 2000-netwerk voor het tijdvak 2007 - 2013. Terwijl de werkgroep 
voor artikel 8 van de Habitatrichtlijn toch heeft beklemtoond dat de Habitatrichtlijn en Natura 
2000 van strategisch belang zijn geworden en nu erkend worden als de belangrijkste 
communautaire instrumenten die het nieuwe mondiale en communautaire doel kunnen 
realiseren, te weten de verarming van de biodiversiteit uiterlijk in 2010 tot staan te brengen.

Men had begrip kunnen opbrengen voor de "integrale" aanpak van de Commissie voor Natura 
2000 bij een communautair beleid dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Natura 
2000-landschappen zou hebben genomen en dat gericht en duidelijk in de tekst en de 
begrotingslijnen voor het structuurbeleid zou hebben vermeld.

In haar mededeling over de financiering van Natura 2000 erkent de Commissie dat de kosten 
voor het beheer van Natura 2000 € 6,1 miljard bedragen, waarvan € 5 miljard voor de 
15 "oude" lidstaten en € 1 miljard voor de tien nieuwe. Volgens de milieuorganisaties 
vertegenwoordigen deze ramingen slechts de helft van de werkelijke benodigde investeringen 
voor het beheer als zodanig van de landschappen; het bedrag van € 6,1 miljard moet dan ook 
als een absoluut minimum worden beschouwd.

Deze behoeften, waarvan de helft voor rekening van de lidstaten komt, zijn op geen enkele 
begrotingslijn opgenomen, noch als percentage in de structuurfondsen, die er toch volgens de 
Commissie middelen voor moeten vrijmaken. De werkgroep voor artikel 8 van de 
Habitatrichtlijn bevestigt dit: de Commissie heeft de essentiële voorwaarde van de keuze van 
de structuurfondsen om in EFLRO, EFRO, ESF een bijzondere clausule op te nemen die hen 
verplicht het goede beheer van Natura 2000 te steunen, veronachtzaamd.

Bovendien moet voor het verkrijgen van steun uit de structuurfondsen worden aangetoond dat 
de gefinancierde activiteiten een gunstig effect hebben op economie en maatschappij, wat 
betekent dat het beheer van natuurlandschappen, moerassen, bossen, kalkplateaus of de 
bescherming van soorten niet aan de toekenningscriteria voldoen.

Het zal even moeilijk zijn de steun bedoeld voor de plattelandsontwikkeling  te delen met 
Natura 2000, aangezien de steun aan het platteland ook een prioriteit is. In feite wordt geen 
enkel bedrag genoemd om geen partner voor het hoofd te stoten. Bij het ontbreken van deze 
doorzichtigheid echter moeten de beheerders van Natura 2000 een heimelijk gevecht voeren. 
Het is ongewenst en onaanvaardbaar de bescherming van de biodiversiteit en de andere 
beleidsterreinen van de Unie met elkaar te laten concurreren. 

Uw rapporteur is geneigd te denken dat het beginsel van de integratie van het milieu in de 
andere beleidsterreinen tot competitie zal leiden en dat het milieu, het eeuwig ondergeschoven 
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kind op de Europese begroting en met name Natura 2000 in feite over te verwaarlozen 
financiële middelen zullen kunnen beschikken.

De Commissie dient dus weer de verantwoordelijkheid te nemen voor de tenuitvoerlegging
van Natura 2000 en de bescherming van de biodiversiteit, die is onderkend als een bij uitstek 
Europees belang. Door de kwestie van de mede-financiering van Natura 2000 te negeren, stelt 
de Commissie de uitvoering ervan op losse schroeven. Zonder Europese mede-financiering 
wordt het instrumentarium dat vaak moeizaam tot stand kwam, in zijn bestaan bedreigd. Dan 
zou Natura 2000 een mooi plan blijven.

Voorstellen van de rapporteur

Aangezien de door de Europese Commissie voorgestelde opties geen garantie bieden voor de 
financiering, heeft uw rapporteur de kosten van de tenuitvoerlegging van Natura 2000 
opgenomen in het Life + instrument door het onderdeel "LIFE + Beheer van het Natura 2000-
netwerk" weer op te nemen, zodat Commissie en Raad op hun verantwoordelijkheden worden 
gewezen.

Overwegende dat de milieuorganisaties een betrouwbaar meerjarenkader nodig hebben, heeft 
uw rapporteur ook bepalingen geïntroduceerd die het financieringsniveau garanderen voor 
milieu-NGO's die deelnemen aan de ontwikkeling van het Europees beleid. 

Uw rapporteur verzoekt de leden van de Commissie diepgaander van gedachten te wisselen 
over de noodzaak van een gerichte financiële toewijzing voor projectactiviteiten die verband 
houden met natuur en biodiversiteit, gezien het belang en het succes van het vroegere 
programma LIFE Natuur.


