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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de bescherming van het milieu geen belemmering vormt voor 

economische groei en werkgelegenheid en dat het koolstofarm maken van de economie 

juist moet worden gezien als een belangrijke bron van nieuwe en duurzame 

economische groei en werkgelegenheid; is van mening dat de EU meer moet investeren 

om haar positie als internationale koploper bij de overschakeling naar een koolstofarme 

economie en een duurzaam productie-consumptiesysteem te handhaven; 

2. benadrukt dat het milieu- en duurzaamheidsbeleid een belangrijker rol moeten krijgen in 

het Europees semester, met name wanneer het gaat om essentiële onderwerpen als 

hulpbronnenefficiëntie, natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten, groene banen, 

duurzame innovatie en groene financiering; 

3. herhaalt dat aangezien ten minste 20 % van de EU-begroting voor 2014-2020 naar 

klimaatgerelateerde maatregelen moet gaan, de bijdrage voor 2018 hoger moet zijn dan 

de algehele doelstelling, dit ter compensatie van de lagere toewijzingen uit de eerste 

helft van het huidige meerjarig financieel kader; beklemtoont dat stabiele en passende 

financiering van cruciaal belang is om de verbintenissen van de Europese Unie te 

kunnen verwezenlijken, met name in het licht van het klimaatakkoord van Parijs; vraagt 

de Commissie in dit verband te garanderen dat het mechanisme voor het mainstreamen 

van de klimaatverandering volledig geoptimaliseerd wordt; 

4. stelt het op prijs dat de Commissie heeft toegezegd de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG's) in alle EU-beleidslijnen en -initiatieven te zullen integreren; 

onderstreept dat het essentieel is dat de doelstellingen van de Agenda 2030 integraal 

zijn terug te vinden in het Europees semester, wil de EU deze doelstellingen kunnen 

halen; vraagt dat de Commissie onverwijld een stappenplan voor de lange termijn 

uitwerkt met het oog op de volledige tenuitvoerlegging van de SDG's in de EU, in het 

besef dat de diverse doelstellingen onderling samenhangen en even belangrijk zijn; 

verzoekt de Commissie bovendien alle resterende aspecten van de Agenda 2030 en het 

zevende milieuactieprogramma in het Europees semester te integreren; 

5. benadrukt dat het debat in het kader van het Europees semester van bijzonder belang is 

omdat er een nieuw model moet worden gevonden voor de ontwikkeling van structurele 

hervormingen en selectieve investeringen, waarbij wordt geïnvesteerd in strategische 

domeinen; 

6. wijst op het milieubelang en de sociaaleconomische voordelen van biodiversiteit, 

waarvan het Natura 2000-netwerk een voorbeeld is, dat 1,7 à 2,5 % van het bbp van de 

EU uitmaakt via de verstrekking van ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, 

waterzuivering, bestuiving en toerisme; stelt bezorgd vast dat de 

biodiversiteitsdoelstellingen van de EU voor 2020 niet zullen worden bereikt zonder 

aanzienlijke bijkomende inspanningen en aangepaste financiële toezeggingen, waarvoor 

het Europees semester een essentieel instrument is; 
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7. betreurt het dat de Commissie de toekomst van de EU-economie in haar jaarlijkse 

groeianalyse voor 2018 nog altijd niet in de context van het noodzakelijke uitfaseren 

van koolstofemissies en de omschakeling naar een circulaire economie plaatst, en 

daarmee de gelegenheid laat voorbijgaan om de Europese economie in de richting van 

meer stabiliteit, inclusie, productiviteit en veerkracht te sturen; 

8. wijst op de noodzaak van horizontale toepassing van duurzaamheidscriteria en op 

prestatie gebaseerde doelstellingen voor alle Europese structuur- en 

investeringsfondsen, met inbegrip van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen, om een volledige overschakeling naar duurzame en inclusieve 

economische groei te bewerkstelligen; vraagt de Commissie en de lidstaten om een 

heroriëntering van investeringen naar duurzame technologieën en ondernemingen, met 

als doel de groei op duurzame wijze en op lange termijn te financieren; 

9. stelt dat meet- en ijkmethoden voor hulpbronnenefficiëntie en broeikasgasintensiteit een 

plaats moeten krijgen in zowel het Europees semester - in het kader van het scorebord 

voor macro-economische onevenwichtigheden - als de herziening van de Europa 2020-

strategie; 

10. is verheugd over de toenemende hoeveelheid institutioneel en particulier kapitaal die 

voor de financiering van de SDG's wordt uitgetrokken; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten duurzame-ontwikkelingscriteria te ontwikkelen voor institutionele EU-

uitgaven, mogelijke wetgevende obstakels en stimulansen voor investeringen in de 

SDG's in kaart te brengen, en de mogelijkheden voor convergentie en 

samenwerkingsverbanden tussen publieke en private investeerders te onderzoeken; 

11. pleit ervoor om met de maatregelen ter ondersteuning van verder herstel te streven naar 

het aantrekken van investeringen waarmee de overgang wordt ondersteund naar een 

efficiënte economie die niet op fossiele, maar op hernieuwbare brandstoffen is 

gebaseerd en die de binnenlandse werkgelegenheid en vraag aanzwengelt; 

12. benadrukt dat investeringen in hulpbronnenefficiëntie, energiebesparingen en 

emissiereducties zowel voor meer productiviteit in de hele economie zullen zorgen als 

tot minder externe kosten en effecten zullen leiden; wijst op de mogelijkheden om de 

overstap naar een circulaire economie te ondersteunen en zo nieuwe banen te creëren in 

innovatieve onderhouds- en reparatiediensten alsook in het ontwerpen en produceren 

van nieuwe, duurzamere producten; 

13. is van mening dat de Commissie in het kader van het debat over het Europees semester 

met nieuwe beleidsmaatregelen en stimulansen moet komen om de lidstaten aan te 

zetten tot een snelle uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen tot 2020, 

aangezien deze subsidies een van de grootste hindernissen vormen voor het bereiken 

van de EU-doelstellingen inzake klimaat en hernieuwbare energie, de Europa 2020-

doelstellingen en de SDG's; 

14. wijst nogmaals op de noodzaak van afschaffing van andere subsidies die ten koste van 

het milieu gaan (uiterlijk in 2020), en van een verschuiving van de belasting op arbeid 

naar milieugerelateerde belastingheffing; 

15. vindt het verheugend dat op de sociale top voor eerlijke werkgelegenheid en groei in 
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Göteborg de Europese pijler van sociale rechten is afgekondigd, die berust op 20 

beginselen, waaronder het recht op toegang tot kwalitatief goede en betaalbare 

preventieve en curatieve gezondheidszorg; 

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten grotere inspanningen te leveren bij de 

ontwikkeling, hervorming en doeltreffende uitvoering van beleidsmaatregelen voor 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie, ook met technische steun van het 

programma van de Commissie ter ondersteuning van structurele hervormingen (SRSP);  

17. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om een webportaal over 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie te lanceren, dat actuele informatie over 

onderwerpen in verband met gezondheidsbevordering en welzijn biedt en een 

belangrijke bron van duidelijke, betrouwbare informatie voor het brede publiek is; 

benadrukt dat dit portaal volledig toegankelijk moet zijn voor alle EU-burgers, inclusief 

mensen met dyslexie en andere soortgelijke problemen; 

18. benadrukt dat in de context van de herziening van het Europese mechanisme voor 

civiele bescherming een doeltreffende EU-reserve voor de civiele bescherming moet 

worden opgezet met voorzieningen die een aanvulling vormen op de nationale 

middelen, zodat Europa beter kan reageren op rampen zoals bosbranden en 

aardbevingen; benadrukt dat er naar meer samenwerking moet worden gestreefd met 

betrekking tot de geavanceerde planning van Europese hulp bij rampen, onder meer 

middels het in kaart brengen van de middelen van de lidstaten, het opstellen van 

noodplannen en een betere planning van het risicobeheer; 

19. dringt aan op een grotere coherentie met ander EU-beleid op het gebied van 

rampenpreventie en paraatheid, zoals de EU-strategie voor de aanpassing aan de 

klimaatverandering, de Europese structuur- en investeringsfondsen, het 

Solidariteitsfonds, de milieuwetgeving en het onderzoeks- en innovatiebeleid; 

20. benadrukt dat extreme gebeurtenissen, zoals droogte in Zuid-Europese landen, orkanen 

en rampzalige overstromingen, van de landen die partij zijn bij de Overeenkomst van 

Parijs, verlangen dat zij ambitieuzer te werk gaan om de gestelde doelen te halen; 

21. verzoekt de Commissie een echte strategie voor het duurzame beheer en de 

bescherming van de bossen uit te stippelen om de gevolgen van de klimaatverandering 

te helpen tegengaan, met de nadruk op "duurzaam" en met bijzondere aandacht voor de 

in deze bossen aanwezige boomsoorten; vraagt de Commissie eveneens om de aanzet te 

geven tot en uitvoering te geven aan een project ter bevordering van het aanplanten van 

bomen en struiken langs de oevers van stromen en rivieren, om zo het effect van 

langdurige zware neerslag te matigen; 

22. dringt erop aan dat het maatschappelijk middenveld en milieuorganisaties nauwer en 

gestructureerd bij het Europees semester worden betrokken, en vraagt om een grotere 

betrokkenheid bij het Europees Semester van de ministers van Milieubeheer, op het 

niveau van de Raad; 
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