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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. benadrukt het belang van en de rol van de Unie bij het behoud, de bescherming en de 
verbetering van de kwaliteit van het milieu en de aanpak van de klimaatverandering, de 
achteruitgang van ecosystemen en het verlies van biodiversiteit; wijst erop dat de Unie 
haar toezegging gestand moet doen om als voorloper te fungeren bij de 
tenuitvoerlegging van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's), die 
een globaal stappenplan bieden om te komen tot meer duurzame, rechtvaardige en 
welvarende samenlevingen binnen de mogelijkheden van onze planeet; herinnert aan de 
verplichtingen van de Unie in het kader van de Overeenkomst van Parijs en het feit dat 
dringend moet worden omgeschakeld naar een koolstofarme, duurzame circulaire 
economie;

2. is van mening dat de onderhandelingen over eigen middelen en het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2021-2027, ook in de context van de brexit, een kans bieden om de 
inkomstenzijde van de Uniebegroting duurzamer en transparanter te maken, de Unie 
zelfstandiger te maken en uiteindelijk beter gebruik te maken van de transformerende 
kracht van de Uniebegroting; vraagt om een fundamentele hervorming van het stelsel 
van eigen middelen, teneinde alle kortingen af te schaffen en nieuwe 
financieringsbronnen in te voeren die volledig in overeenstemming zijn met het beleid 
van de Unie inzake onder andere milieu, gezondheid en klimaat;

3. onderstreept dat LIFE het voornaamste programma is ter ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van de Uniewetgeving inzake milieu en klimaatactie; merkt op dat 
een aanzienlijk deel van de voorgestelde verhoging van de begroting voor het LIFE-
programma voor 2021-2027 bestemd is voor het nieuwe subprogramma "Omschakeling 
naar schone energie"; steunt de vaststelling van een alomvattend programma voor een 
transitie naar schone energie, maar is van mening dat dit niet ten koste mag gaan van de 
financiering voor natuur en biodiversiteit, de circulaire economie en de aanpassing aan 
en beperking van de klimaatverandering; vraagt nogmaals dat de financiële middelen 
voor het LIFE-programma ten minste worden verdubbeld tot 6,442 miljard EUR in 
constante prijzen (2018), en vraagt dat er specifieke budgetten worden vastgesteld voor 
biodiversiteit en het beheer van het Natura 2000-netwerk;

4. is ingenomen met de voorgestelde verhoging van het budget voor Horizon Europa en 
met name de specifieke budgetten voor onderzoek en innovatie op het gebied van 
gezondheid (6,83 miljard EUR), klimaat, energie en mobiliteit (13,31 miljard EUR), en 
voedsel en natuurlijke hulpbronnen (8,87 miljard EUR); verzoekt evenwel nogmaals om 
meer financiering voor het 9e kaderprogramma, waarvoor tenminste 
116,895 miljard EUR moet worden uitgetrokken, waarbij het aandeel van de cluster 
klimaat, energie en mobiliteit (15,94 %) en de cluster voedsel en natuurlijke 
hulpbronnen (10,63 %) moet worden gehandhaafd en het aandeel van de cluster 
gezondheid moet worden verhoogd tot ten minste 9,7 %, zoals in het 8e 
kaderprogramma; vraagt voorts dat er aanzienlijke financiële middelen worden 
toegewezen aan fundamenteel onderzoek;

5. is tevreden met de aanzienlijke stijging voor de Connecting Europe Facility – Energie 
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tot 7,675 miljard EUR in constante prijzen (2018) voor de periode 2021-2027; 

6. maakt zich ernstig zorgen over de voorgestelde verlaging van de financiering voor het 
gezondheidsprogramma; verzoekt opnieuw om van dit programma in het MFK 2021-
2027 weer een robuust en op zichzelf staand programma te maken met een ruimere 
begroting, zodat de SDG's inzake volksgezondheid, gezondheidsstelsels en 
milieugerelateerde gezondheidsproblemen kunnen worden verwezenlijkt en zodat er een 
ambitieus gezondheidsbeleid kan worden gevoerd met aandacht voor 
grensoverschrijdende uitdagingen, met name door een forse verhoging van de 
gezamenlijke inspanningen van de Unie op het gebied van kankerbestrijding, preventie 
van chronische ziekten, bestrijding van antimicrobiële resistentie en vlottere toegang tot 
grensoverschrijdende gezondheidszorg;

7. betreurt dat het risico bestaat dat de huidige doelstelling voor klimaatgerelateerde 
uitgaven niet wordt gehaald en neemt in dit verband nota van de voorgestelde verhoging 
van dit streefcijfer tot minimaal 25 % van de Uniebegroting voor 2021-2027; dringt 
echter aan op een ambitieuzere doelstelling voor klimaatgerelateerde uitgaven, namelijk 
30 % van de Uniebegroting voor 2021-2027, om de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken en uit te voeren en in te spelen op het feit 
dat klimaatactie steeds belangrijker en dringender wordt en dat bijkomende maatregelen 
op het gebied van klimaatdiplomatie nodig zijn, en vraagt dat er een betrouwbare en 
transparante traceringsmethode wordt ontwikkeld; vraagt voorts dat er maatregelen 
worden genomen opdat de structuur en uitvoering van de Uniebegroting niet in botsing 
komen met de verwezenlijking van de klimaat- en energiedoelstellingen van de Unie;

8. dringt erop aan dat in het MFK 2021-2027 alle directe of indirecte steun voor fossiele 
brandstoffen wordt uitgesloten;

9. is bezorgd over de voorgestelde vermindering met 5 % van de financiële middelen voor 
de gedecentraliseerde agentschappen die onder de bevoegdheid van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid vallen (het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen (ECHA), het Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding (ECDC), het Europees Milieuagentschap (EEA), de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)); dringt 
erop aan dat de gedecentraliseerde agentschappen meer financiële middelen en 
personeel krijgen, ten minste evenveel als in 2014-2020 in reële termen, wanneer dat 
nodig is en gebaseerd is op de behoeften van elk agentschap, met name wanneer ze 
nieuwe taken toegewezen krijgen, zoals het geval is bij het ECHA en het EEA; 
benadrukt dat het belangrijk is dat deze agentschappen voldoende financiering krijgen 
om wetenschappelijk onderbouwde regelgeving te bevorderen en het vertrouwen van 
het publiek in de beleidsvorming van de Unie te vergroten;

10. herhaalt dat de taak van het EMA erin bestaat de Unie en de lidstaten te helpen 
weloverwogen beslissingen te nemen over het beschermen en verbeteren van het milieu, 
het integreren van milieuoverwegingen in het economisch beleid en het streven naar 
duurzaamheid; onderstreept dat de Commissie het EMA extra taken heeft toegewezen, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het monitoren van nieuwe wetgeving en 
beleidsontwikkelingen op het gebied van de koolstofarme economie, de agenda voor de 
circulaire economie en de uitvoering van de SDG's, en benadrukt dat dit op passende 
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wijze tot uitdrukking moet komen in de financiële middelen van het agentschap, die in 
de begroting voor 2021-2027 minstens moeten worden ingedeeld als stabiel in reële 
termen;

11. is ingenomen met het voorstel voor een bron van eigen middelen op basis van niet-
gerecycleerd plastic verpakkingsafval; benadrukt dat het sturende effect daarvan 
prioriteit moet geven aan het voorkomen van afval, overeenkomstig de afvalhiërarchie, 
en verzoekt de Commissie de mogelijkheden te onderzoeken om de desbetreffende 
inkomsten te bestemmen voor de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen voor 
verpakkingsafval; vraagt om effectieve registratie- en controlemechanismen en om een 
verduidelijking van de berekeningsmethode;

12. wenst dat een aanzienlijk deel van de stijgende veilinginkomsten van het 
emissiehandelssysteem (ETS) vanaf fase 4 (2021) als eigen middelen van de Unie wordt 
beschouwd en geleidelijk aan wordt bestemd voor projecten van de Unie op het gebied 
van grensoverschrijdende elektriciteitsinfrastructuur die aansluiten bij de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie, hernieuwbare energie en opslag, en investeringen in 
baanbrekende koolstofarme innovatie in de industrie; is van mening dat dit geleidelijk 
moet gebeuren om te vermijden dat de nationale begrotingen voor klimaat- en 
energiebeleid onder druk komen te staan (aangezien 50 % van de inkomsten in de ETS-
richtlijn (Richtlijn 2003/87/EG)) voor dat doel bestemd is;

13. vraagt voorts dat een grenscorrectietaks voor koolstof wordt onderzocht als nieuwe bron 
van eigen middelen voor de Uniebegroting, die er ook toe zou leiden dat er een gelijk 
speelveld ontstaat in de internationale handel, dat er minder productie naar het 
buitenland verhuist en dat de kosten van de klimaatverandering worden geïnternaliseerd 
in de prijs van ingevoerde goederen;

14. is van mening dat er bij gebreke van geharmoniseerde internationale maatregelen op het 
gebied van de belasting op kerosine, op Unieniveau een op koolstofgehalte gebaseerde 
luchtvaartheffing moet worden onderzocht om verdere stimulansen te geven voor 
onderzoek, ontwikkeling en investeringen in efficiëntere, koolstofarme luchtvaartuigen 
en luchtvaartbrandstoffen en om de toenemende emissies van de luchtvaart terug te 
dringen, waarbij moet worden gezorgd voor een gelijk speelveld en eerlijkere 
mededinging in de transportsector;

15. moedigt de inspanningen aan om een belasting op financiële transacties (BFT) in te 
voeren en is van mening dat een deel van een gemeenschappelijke BFT in de toekomst 
als bron van eigen middelen moet dienen;

16. vraagt dat 25 % van het budget van het steunprogramma voor structurele hervormingen 
(SRSP) naar de structuurfondsen wordt overgeheveld zodat het kan worden gebruikt als 
aanvullende steun voor koolstofafhankelijke regio's die met de noodzakelijke structurele 
transitie naar een koolstofarme economie te kampen hebben; is van mening dat deze 
regio's toegang moeten hebben tot deze aanvullende steun om ze te helpen de 
doelstellingen van beleidsdoelstelling 2 van het Fonds voor regionale ontwikkeling en 
het Cohesiefonds te verwezenlijken teneinde een rechtvaardige transitie te faciliteren; 
merkt op dat het doel is deze regio's, met name die welke nog niet in aanmerking komen 
voor steun in het kader van het moderniseringsfonds uit hoofde van Richtlijn 
2003/87/EG, te ondersteunen door het bevorderen van de uitplaatsing, omscholing en 
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bijscholing van werknemers, onderwijs, actief arbeidsmarktbeleid en de ontwikkeling 
van nieuwe banen, bijvoorbeeld door middel van start-ups, in nauw overleg en nauwe 
coördinatie met de sociale partners;

17. onderstreept dat de uitgaven- en inkomstenkant van het volgende MFK als één pakket 
moeten worden behandeld en dat geen overeenstemming met het Parlement over het 
MFK kan worden bereikt zonder akkoord over eigen middelen.
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