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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een 
duurzame Europese Unie na 2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat een duurzame economie in de toekomst niet uitsluitend een moreel doel 
moet zijn, maar evenzeer een economische noodzaak is; is van mening dat de EU voorop 
moet lopen bij deze verandering en een overgang naar een duurzame koolstofarme 
maatschappij moet bevorderen door vermindering van energieverbruik, decentralisatie van 
de energievoorziening, meer gebruik van hernieuwbare energie en zorgen voor een 
veerkrachtig ecosysteem, om de Europese industrie concurrerend te houden en te zorgen 
voor een schone en gezonde leefomgeving;

2. herinnert eraan dat de volgende financiële vooruitzichten moeten beantwoorden aan de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie, met name aan de klimaats- en 
energiedoelstellingen 20/20/20, waartoe ook een toename met 30% behoort van het 
streefdoel voor uitstootvermindering, en tevens moeten beantwoorden aan de 
doelstellingen van het kerninitiatief "Efficiënt gebruik van hulpbronnen";

3. wijst nogmaals op het belang van de omzetting van de EU-economie in een 
hulpbronefficiënte economie; is daarom van mening dat de EU haar begroting moet 
aanwenden om tot minder verbruik van hulpbronnen en minder afhankelijkheid van invoer 
te komen, en tegelijkertijd tot meer recycling en herstel op het gebied van afval, water, 
materialen en land;

4. benadrukt dat er behoefte is aan een sterkere integratie van wetgeving en doelstellingen 
van de EU op het gebied van milieu, volksgezondheid en klimaat in het sectorieel beleid 
(waaronder het GLB, cohesiebeleid, GVB en ontwikkelingsbeleid); stelt daarom voor de 
EU-financiën te mainstreamen om ervoor te zorgen dat deze stroken met de doelstellingen 
van de milieu- en volksgezondheidswetgeving van de EU en de actieve bijdrage van 
bestedingen via de EU-begroting aan de doelstellingen van haar milieubeleid en om, zoals 
in de begrotingsevaluatie van de Commissie wordt voorgesteld, de verplichting in te 
voeren om op een transparante manier aan te geven in welke sectorale programma’s de in 
de Europa 2020-strategie gespecificeerde klimaatsdoelstellingen werden bevorderd; 
onderstreept het belang van de toekomstige onderzoek- en innovatieprogramma's voor het 
bereiken van de EU-doelen van een verstandige, duurzame en alomvattende groei;

5. is ervan overtuigd dat collectieve goederen die de markt niet kan leveren, ten laste van de 
EU-begroting moeten komen; tot de collectieve milieugoederen zijn te rekenen: behoud 
van de biodiversiteit en ecosystemen, wildernis, klimaatstabiliteit en 
koolstofopnamecapaciteit, watervoorziening en -kwaliteit, lucht- en bodemkwaliteit, 
bestendigheid tegen vuur en overstroming, alsook het behoud van kostbaar cultureel en 
historisch landschap; meent daarom dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
landbouwers en bodembeheerders moet belonen voor het leveren van collectieve 
goederen, zoals een aantrekkelijk landschap dat rijk is aan biodiversiteit, en dat de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds een ecologisch duurzame ontwikkeling en de 
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overgang naar een energiebesparende consumptie en hulpbronefficiënte samenleving 
moeten aanmoedigen;

6. dringt aan op instrumenten van structuur- en cohesiebeleid waardoor de nieuwe 
financieringsperiode erop kan worden afgestemd om tot een kostenefficiënte vermindering 
van broeikasgasemissie te komen, in overeenstemming met hogere streefcijfers voor 
emissievermindering voor 2020 overeenkomstig de 2°C-doelstelling; 

7. onderstreept dat de nationale en de Europese boekhoudsystemen zich ook tot 
milieuvraagstukken moeten uitstrekken ter vergemakkelijking van de overgang naar een 
groene Europese economie die zal leiden tot groei en welvaart op lange termijn, zoals 
verklaard door onder meer het Europees Milieuagentschap in zijn verslag betreffende de 
toestand en vooruitzichten van het Europese milieu over 2010;

8. is ervan overtuigd dat alleen een samenhangende EU-begroting maximale resultaten kan 
opleveren; stelt nogmaals dat een meer samenhangend begrotingsbeleid niet alleen 
samenhang tussen verschillende beleidsterreinen inhoudt, maar ook samenhang tussen 
nationale begrotingen en de EU-begroting;

9. benadrukt dat de uitgaven van de EU zich duidelijker moeten richten en concentreren op 
projecten die de meeste collectieve baat opleveren op Europees niveau en belangrijke 
Europese doelstellingen dienen, zoals de overgang naar een koolstofarme economie en 
coherente steun voor schone groene groei;

10. is bezorgd over de financiële gevolgen en de effecten voor het beleid van subsidies die 
schadelijk voor het milieu zijn; is de mening toegedaan dat Europese 
financieringsmaatregelen geen negatieve gevolgen mogen hebben voor het milieu, de 
klimaatverandering, de ecosystemen en de biodiversiteit binnen de EU en daarbuiten; 
dringt er dan ook bij de Commissie op aan dat alle subsidies die schadelijk zijn voor het 
milieu door de Commissie eruit worden gelicht en vervolgens zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk vóór 2020, door de EU worden afgeschaft, overeenkomstig de toezegging 
ingevolge het Verdrag inzake biodiversiteit (CBD) van Nagoya, en dat de gehele 
begroting op klimaats- en biodiversiteitsaspecten wordt getoetst; afschaffing van deze 
schadelijke subsidies zal middelen vrijmaken die kunnen worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld schepping van groene banen; verlangt tevens dat Europese betalingen vóór 
de uitbetaling worden getoetst om er zeker van te zijn dat zij geen ongunstige effecten 
teweegbrengen en het klimaat, de biodiversiteit en hulpbronnendoelstellingen in Europa 
niet schaden;

11. is er dan ook van overtuigd dat alle financiering door de EU vóór de uitvoering op 
klimaats- en biodiversiteitsaspecten moet worden getoetst om er zeker van te zijn dat er 
geen ongunstige effecten te verwachten zijn voor de Europese milieu-, klimaats-, 
biodiversiteits- en hulpbronnenverbruiksdoelstellingen; herhaalt dat dit moet worden 
opgevolgd met afdoende monitoring, om erop toe te zien dat de gestelde doelen worden 
bereikt en aan de vereisten wordt voldaan en een actieve bijdrage aan het behalen van de 
klimaat-, energie- en biodiversiteitsdoelstellingen voor 2020 wordt geleverd;

12. is bezorgd over het gemis aan transparantie rond de EU-uitgaven en is ervan overtuigd dat 
een open en transparant informatieproces ten behoeve van alle burgers de toekomst van de 
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gemeenschap zal versterken en dat de EU-begroting daarom moet voorzien in volledige, 
tijdige en toegankelijke openbaarmaking van de uitgaven;

13. wijst er opnieuw op hoe belangrijk het is dat de EU-doelen op het gebied van klimaat en 
biodiversiteit worden gehaald en dringt er bij de EU op aan ervoor te zorgen dat deze 
doelen hun weerspiegeling in alle andere beleidsvormen vinden; wenst dat de EU zich 
ertoe verbindt om structureel voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen om 
deze doelen te bereiken en het vermogen van ontwikkelingslanden voor het mainstreamen 
van maatregelen voor het opvangen van milieu- en klimaatachteruitgang, 
sectoroverschijdende aanpassingen en economische ontwikkelingsplannen nog verder te 
verbeteren;

14. dringt erop aan dat in de EU-begroting structureel voldoende middelen worden 
uitgetrokken om essentiële milieudoelstellingen te halen, en dat er binnen de verschillende 
EU-fondsen geld wordt gereserveerd voor eco-vriendelijke sectoren, zoals 
energiebesparing, hernieuwbare energie, duurzame landbouw en openbaar vervoer, die 
bijdragen aan een sterkere en veerkrachtiger EU-economie;

15. blijft van mening dat voor het behalen van de biodiversiteitsdoelstellingen op EU- en 
mondiaal niveau, de medefinanciering voor het beheer van Natura 2000 moet zijn 
gewaarborgd uit een daartoe bestemde bron in het nieuwe begrotingskader van de EU; 
wijst erop dat volgens het TEEB-verslag (Economics of Ecosystems and Biodiversity), het 
rendement op het behoud van biodiversiteit tot wel het honderdvoudige kan belopen;

16. benadrukt dat in het komende meerjarig financieel kader financiële middelen op de lange 
termijn moeten worden opgenomen voor prioriteiten op het gebied van volksgezondheid, 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie, onder meer door middel van een strategisch 
en efficiënter beheerd follow-up actieprogramma voor het bestaande 
volksgezondheidsprogramma van de EU;

17. erkent het positieve effect van investeringen in de gezondheidsinfrastructuur op 
structurele hervormingen in de gezondheidssector en onderstreept dat de voor 
gezondheidsinfrastructuren gereserveerde middelen moeten worden gehandhaafd en 
aangevuld, waardoor aanpassing en innovatie van gezondheidssystemen met het oog op 
groei en duurzaamheid wordt aangemoedigd;

18. wenst dat in het volgende meerjarig financieel kader wordt gezorgd voor een toereikende 
financiering van opleiding, onderzoek en het agentschap om de geïntegreerde benadering 
van de EU van voedselveiligheid te bevorderen en zo voor de lange termijn een hoog 
niveau van voedselveiligheid alsmede gezondheid en welzijn van dieren in de gehele EU 
te waarborgen;

19. verlangt dat onderwijs en levenslang leren voor de bevolking hiervan worden opgenomen 
als wezenlijke factoren voor een positieve gezondheidsontwikkeling;

20. onderstreept het belang van het LIFE+ programma als het belangrijkste EU-instrument dat 
geheel is bestemd voor ecologische financiering, en onderstreept dat het LIFE+ in het 
toekomstige meerjarig financieel kader moet worden versterkt om de EU-
milieudoelstellingen te kunnen halen en tevens synergieën te bevorderen met andere 
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financiële instrumenten van de EU;
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21. benadrukt dat de Europese Rekenkamer en de nationale bevoegde instanties niet alleen de 
legaliteit maar ook de doeltreffendheid van de uitgaven van Europees geld zouden moeten 
beoordelen, alsmede de mate waarin die maatregelen bijdragen aan het realiseren van 
milieudoelstellingen;

22. vraagt de Commissie om binnen het volgende meerjarig financieel kader de belangrijkste 
kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren voor de begrotingsuitvoering, als 
aanvulling op RAL en RAC, verder te ontwikkelen en regelmatig aan het Parlement te 
laten zien;

23. vraagt de Commissie dringend om de efficiëntie en effectiviteit van de volgende 
financieringsinstrumenten te vergroten door betere bewaking en verslaggeving over 
kwalitatieve prestatie-indicatoren;

24. vraagt de Commissie om de ingevolge het volgende meerjarig financieel kader te behalen 
jaarlijkse beleidsdoelstellingen te presenteren, waardoor het bereiken van resultaten tegen 
het einde van de looptijd van het meerjarig financieel kader beter kan worden gevolgd.
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