
AD\912997NL.doc PE491.291v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2011/0177(APP)

24.9.2012

ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Begrotingscommissie

inzake het interimverslag met het oog op een positieve afloop van de 
goedkeuringsprocedure inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020
(COM(2011)0398 - COM(2012)0388 – C7 – 2011/0177(APP))

Rapporteur voor advies: Marisa Matias



PE491.291v02-00 2/10 AD\912997NL.doc

NL

PA_NonLeg_Interim



AD\912997NL.doc 3/10 PE491.291v02-00

NL

SUGGESTIES

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

1. neemt kennis van het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid over het verslag "Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa" 
(2010/2211(INI)) van de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen 
voor een duurzame Europese Unie na 2013;

2. is ingenomen met het werkdocument over "LIFE en daarna: duurzaamheid dankzij het 
volgende meerjarige financiële kader (MFK) 2014-2020", dat rapporteur Jutta Haug op 
16 april 2012 heeft voorgesteld1;

3. neemt kennis van het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van het programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarige 
actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020 
(COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD));

4. is van mening dat het MFK 2014-2020 moet worden gebruikt om de 20-20-20 klimaat- en 
energiedoelstellingen te halen en de emissiereductiedoelstelling te verhogen tot 30%;

5. meent, gezien het feit dat het EP pleit voor de communautaire methode en de maximalisering 
van de meerwaarde van de EU-middelen, dat het MFK alle fondsen en maatregelen moet 
omvatten, met name die fondsen en maatregelen die betrekking hebben op het milieu, civiele 
bescherming, klimaatactie en voedselveiligheid;

6. vindt dat het MFK de EU in staat moet stellen haar globale biodiversiteitsdoelstellingen te 
behalen en voor een deel van de financiële middelen voor het beheer van het Natura 2000-
netwerk moet zorgen;

7. meent dat het MFK in overeenstemming moet zijn met het voorstel van de Commissie om de 
voor voedselveiligheid bestemde financiering te verplaatsen naar rubriek 3 van de begroting;

8. is van mening dat het MFK de nodige middelen ter beschikking moet stellen voor 
beleidsmaatregelen op het vlak van milieu en klimaat, voor een beter gebruik van de 
relevante instrumenten moet zorgen, de energieveiligheid en -zekerheid moet vergroten, moet 
bijdragen tot de opbouw van een hulpbronnenefficiënte en klimaatbestendige economie, het 
concurrentievermogen van de Unie moet versterken aan de hand van meer en groenere banen 
en de volksgezondheid moet verbeteren door voor een daling van de luchtvervuiling te 
zorgen; 

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

9. verzoekt met klem dat ten minste 0,5% van de EU-begroting wordt toegewezen aan het 
LIFE-programma, gezien de zeer positieve staat van dienst van dit programma als klein doch 
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doelgericht en effectief instrument en gezien de hoge Europese meerwaarde ervan als het 
enige instrument dat uitsluitend is gericht op uitdagingen inzake klimaat en milieu; benadrukt 
dat geïntegreerde klimaat- en milieu-uitgaven via geïntegreerde projecten van LIFE actief 
moeten worden ondersteund via relevante EU-fondsen; vraagt dat LIFE het voldoende 
middelen ontvangt om te kunnen bijdragen aan een gezond en stabiel beheer van het Natura 
2000-netwerk, met inachtneming van de gewaarborgde bijdrage van andere EU-fondsen;

10. is van mening dat het MFK moet uitgaan van een horizontale aanpak die gericht is op de 
coördinatie van maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering op alle relevante 
werkterreinen, inclusief het extern beleid, en dat dienovereenkomstig 30% van het aan alle 
door het MFK te financieren beleidsterreinen en activiteiten toegewezen bedrag moet worden 
gereserveerd voor maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering;

11. meent dat het MFK middels de toewijzing van middelen van de EU en de lidstaten ter hoogte 
van minstens 5,8 miljard euro per jaar voor gepaste financiering van het Natura 2000-
netwerk moet zorgen, en dat deze middelen beschikbaar moeten worden gesteld via 
verschillende EU-fondsen (GLB, cohesiebeleid, LIFE, EFMZV, Horizon 2020), waarbij er 
via prioritaire actiekaders op nationaal niveau, zoals bedoeld in het gemeenschappelijk 
strategisch kader, meer coherentie en synergie tussen deze fondsen moet worden bereikt;

12. vindt dat het MFK ervoor moet zorgen dat de middelen voor het Wereldklimaat en –
biodiversiteitsfonds gekwantificeerd worden;

13. is van mening dat het MFK steun moet bieden voor openbare voorzieningen zoals het behoud 
van de biodiversiteit,  klimaatstabiliteit, lucht-, water- en bodemkwaliteit, zonder daarbij de 
EU-beleidsdoelstellingen te ondermijnen;

14. benadrukt dat er bij concessieaanvragen of overheidsopdrachten duidelijke voorwaarden 
inzake milieubescherming moeten worden gesteld;

15. meent dat het MFK de geraamde internationale klimaatfinanciering voor 
ontwikkelingslanden moet integreren en kwantificeren, die, zoals overeengekomen tijdens de 
onderhandelingen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, tegen 2020 in totaal 100 miljard dollar per jaar moet bedragen;

16. herinnert aan het eerdere verzoek van het EP om het voornemen van de Unie om de weg van 
duurzame, koolstofarme ontwikkeling in te slaan, in het volledige uitgavenbeleid te 
mainstreamen; benadrukt dat het niet gedecideerd aanwenden van fondsen voor 
duurzaamheid binnen het EU-beleid voor cohesie, infrastructuur, landbouw en onderzoek 
leidt tot een geveinsde, kortzichtige toename van flexibiliteit maar de flexibiliteit van 
toekomstige generaties sterk doet afnemen; pleit daarom voor een intelligente besteding van 
alle fondsen, zoals voorgesteld in de respectieve adviezen van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, zodat ten minste 20% aan klimaatgerelateerde zaken 
wordt uitgegeven1;

17. is er stellig van overtuigd dat de Europa 2020-strategie en de bijbehorende 

                                               
1 Het cijfer van 20% aan klimaatgerelateerde uitgaven is voorgesteld door de Commissie in haar mededeling inzake 
"Een begroting voor Europa 2020", COM(2011) 500 definitief deel II.
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vlaggenschipinitiatieven die nog moeten worden omgezet in concrete acties, toezeggingen en 
wetgevingskaders, de belangrijkste referentie op beleidsgebied moeten vormen voor het 
volgende MFK; is ervan overtuigd dat alle onderdelen van het intern beleid moeten bijdragen 
aan het behalen van de door de Europa 2020-strategie vastgestelde doelen; meent daarom dat 
de structuur van het MFK deze strategische prioriteiten moet weerspiegelen; is vastbesloten 
de Europese Unie, met een grotere inzet voor meer duurzaamheid, om te vormen in een slim, 
inclusief en competitief Europa; is ervan overtuigd dat investeringen in biodiversiteit en 
maatregelen inzake ecosystemen en hulpbronnenefficiëntie, evenals aanvullende acties op 
EU-niveau op het gebied van volksgezondheid, bijdragen aan duurzame groei en banen; 
benadrukt dat er behoefte is aan een sterkere integratie van de wetgeving en doelstellingen 
van de EU op het gebied van milieu, volksgezondheid en klimaat in het sectoraal beleid 
(waaronder het GLB, cohesiebeleid, consumentenbeleid, GVB en ontwikkelingsbeleid);

18. benadrukt dat er maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie niet worden ondermijnd door het subsidiëren van 
voor het milieu schadelijke, koolstofintensieve activiteiten of permanente infrastructuur die 
onze samenlevingen in niet-duurzame patronen gevangen houdt; acht het hiertoe 
onontbeerlijk dat er concrete horizontale beveiligingsinstrumenten worden toegepast op 
communautaire uitgaven, zoals uitvoerige ex-antevoorwaarden, strikte randvoorwaarden, 
rigoureuze milieu- en klimaattoetsing van programma's en projecten (SMEB, MEB), en dat 
zowel positieve als negatieve ontwikkelingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit 
worden bijgehouden; benadrukt dat er anders een risico bestaat dat de kostenefficiëntie als 
gevolg van niet-samenhangende investeringen afnemen en dat de vermindering van de 
meerwaarde van de communautaire uitgaven bewust geaccepteerd wordt;

19. is er sterk van overtuigd dat de huidige schuldencrisis niet mag leiden tot kortzichtige 
investeringen die zowel het financiële als het natuurlijke kapitaal van de Unie in gevaar 
brengen door de biodiversiteit en ecosysteemdiensten verder aan te tasten; dringt daarentegen 
aan op de uitwerking van een geschikt kader om de crisis het hoofd te bieden via 
toekomstgerichte investeringen voor de aanpak van belangrijke toekomstige uitdagingen, 
zoals hulpbronnenefficiëntie, klimaatverandering en behoud van ecosystemen, waarbij de 
potentiële economische en sociale voordelen aanzienlijk zouden zijn;

20. vraagt om inspanningen om ervoor te zorgen dat voor het milieu schadelijke subsidies uit de 
MFK-fondsen gebannen worden, in het bijzonder steun voor koolstofintensieve activiteiten, 
activiteiten ter verhoging van hulpbronnen- en energie-intensiteit, activiteiten die schade 
toebrengen aan ecosystemen en biodiversiteit en brandstofsubsidies;

21. benadrukt dat een aanzienlijk deel van de financiering voor Horizon 2020 moet worden 
gebruikt ter bevordering van het onderzoek op de voor de EU prioritaire gebieden van 
klimaatactie, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en van de biodiversiteit en eco-
innovatie; wijst erop dat de specifieke doelstelling van eco-innovatie erin bestaat de 
totstandkoming te bevorderen van een innovatieve Europese industrie en 
innovatiegemeenschap, die in staat zijn nieuwe producten, procedés en diensten te creëren 
die zowel tot duurzame groei leiden als milieuvoordelen opleveren; onderstreept dat het de 
bedoeling is de hulpbronnenefficiëntie te verhogen, milieueffecten te verminderen, 
(water)verontreiniging te voorkomen en een efficiënter, doeltreffender en meer verantwoord 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen te realiseren;
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22. is van mening dat het MFK via het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) steun moet 
bieden aan duurzame landbouw, de biodiversiteit en ecosysteemdiensten door de helft van 
het totaal aan GLB-middelen toe te wijzen aan plattelandsontwikkeling, plattelandsgebieden 
en plattelandsgemeenschappen, waarvan ruim de helft ter bevordering van milieuvoordelen 
door middel van het behoud van de biodiversiteit in het agrarische landschap in bredere zin, 
verbetering van de infrastructuur, verzachting van en aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering en stimulering van innovatie inzake duurzame landbouw en 
hulpbronnenefficiëntie; verheugt zich over het hervormingsvoorstel van de Commissie voor 
het GLB dat moet zorgen voor een 'groenere' benadering van het GLB en 30% van de 
betalingen binnen pijler I wil besteden aan een pakket van zinvolle, eenvoudige en goede 
werkmethoden die op het niveau van de landbouwbedrijven worden toegepast, zoals 
wisselbouw, gewasdiversificatie, permanent grasland en 'ecologisch aandachtsgebieden', en 
voor de ondersteuning van goede landbouwpraktijken;

23. is er sterk van overtuigd dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) ecologische 
duurzaamheid op lange termijn moet bevorderen, aangezien dit een noodzakelijke 
voorwaarde is voor economische en sociale stabiliteit en bijdraagt tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden; eist daarom dat het MFK de overgang naar doelmatige en duurzame 
visserijactiviteiten ondersteunt, wat onder meer inhoudt dat er tegen 2015 een maximale 
duurzame opbrengst wordt bereikt en dat teruggooi wordt gestopt;

24. is van mening dat de financiering van de voedselzekerheid moet worden behouden, rekening 
houdend met de noodzaak om de doelmatigheid van het optreden van de Unie te waarborgen 
in geval van een uitbraak van een epidemie onder dieren of planten; wijst erop dat de Unie 
geregeld geconfronteerd wordt met onvoorziene gezondheidsbedreigingen, en dat het 
voorstel van de Commissie om het aan deze lijn binnen rubriek 3 van de EU-begroting 
toegewezen bedrag te verlagen, daarom niet te rechtvaardigen valt.

Cohesiebeleid

25. is van mening dat het MFK steun uit het Cohesiefonds moet voorzien voor projecten op het 
vlak van milieu, en met name biodiversiteit, hulpbronnenefficiëntie, stedelijk milieu en 
luchtverontreiniging;

26. meent dat het MFK in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
middelen moet reserveren voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, innovatie en steun 
aan het mkb;

27. vindt dat het MFK in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
middelen moet reserveren voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, milieu en 
hulpbronnenefficiëntie, eco-innovatie en steun aan het mkb;

28. is van mening dat het MFK de milieueffectbeoordelingen van de uitgaven voor het 
Cohesiebeleid via ex-antevoorwaarden moet verbeteren, aangezien dit zal bijdragen tot het 
voorkomen van voor het milieu schadelijke uitgaven en de kwaliteit van operationele 
programma's zal verhogen;

Financieringsfaciliteit Europese verbindingen
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29. meent met het oog op de lange levensduur van belangrijke infrastructuurprojecten die door 
de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) en financiële instrumenten zoals 
projectobligaties moeten worden ondersteund, dat het van prioritair belang is ervoor te 
zorgen dat de fondsen, instrumenten en projecten tegen 2050 een meetbare bijdrage leveren 
aan het bereiken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de "20-20-20" 
klimaat- en energiedoelstellingen, en tot de verwezenlijking van de Routekaart van de 
Commissie voor de overstap naar een koolstofarme economie; meent dat door de CEF en 
projectobligaties ondersteunde infrastructuurprojecten op het gebied van energie, vervoer en 
communicatie een meetbare positieve invloed moeten hebben op het milieu, het klimaat en 
koolstofarme energiezekerheid; gelooft dat er bij de beoordeling, evaluatie en verslaglegging 
van projecten een aantoonbare bijdrage aan de EU-beleidsdoelstellingen inzake klimaat en 
energie evenals de eerbiediging van het gehele relevante milieubeleid (SMEB, MEB) moet 
worden geëist;

Programma Gezondheid voor groei

30. vindt dat het MFK moet erkennen dat de gezondheidszorgsector – een van de grootste 
sectoren in de EU, die 10% van het bnp van de EU en 10% van de werkgelegenheid in de EU 
vertegenwoordigt en een bovengemiddeld aantal hoger opgeleide werknemers telt – van 
wezenlijk belang is voor een Europa in crisis; benadrukt het belang van het programma 
Gezondheid voor groei 2014-2020, onderstreept dat er in de EU tegen 2020 een tekort van 
een miljoen gezondheidswerkers zal zijn, en wijst erop dat het programma de arbeidsmarkt 
moet helpen stimuleren;

31. beklemtoont dat we het belang van een stabiele economie op lange termijn niet uit het oog 
mogen verliezen, aangezien kortetermijninvesteringen in gezondheidszorg en in de 
gezondheidskwaliteit van de vergrijzende EU-bevolking de gezondheids- en zorgkosten op 
lange termijn doen dalen; 

Uniemechanisme voor civiele bescherming

32. is van mening dat het MFK de toename in aantal en ernst van natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen moet belichten, alsook het feit dat de klimaatverandering nog meer 
grote rampen kan teweegbrengen; meent dat het Uniemechanisme voor civiele bescherming 
zich moet toespitsen op acties binnen de Unie en deze acties passende financiering moet 
bieden;

33. verheugt zich over het voorstel van de Commissie om het financieringsinstrument voor 
civiele bescherming (CPI) te hernieuwen met als doel financiële steun te bieden aan 
activiteiten die gericht zijn op de verschillende aspecten van de rampenbeheersingscyclus, te 
weten een coherentere en beter geïntegreerde respons bij noodsituaties, verbeterde paraatheid 
ten aanzien van rampen en innovatieve acties om het risico op rampen te verminderen; wijst 
erop dat het CPI eveneens moet worden gebruikt voor de oprichting van de Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties, in het kader waarvan alle middelen voor civiele 
bescherming van de lidstaten zullen worden ingezet zodat er dankzij de gecoördineerde 
beschikbaarheid van middelen voor civiele bescherming een grotere kosteneffectiviteit 
ontstaat;

34. meent dat het MFK de hernieuwing van het CPI moet ondersteunen zodat er financiële 
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ondersteuning kan worden geboden voor activiteiten die deel uitmaken van de verschillende 
aspecten van de rampenbeheersingscyclus; merkt op dat het aan dit instrument toegewezen 
bedrag flexibel moet worden beheerd, zodat het kan worden verhoogd wanneer de 
omstandigheden dit vereisen;

35. gaat ervan uit dat de oprichting van de Europese responscapaciteit voor noodsituaties in 
hoofdzaak gebaseerd zal zijn op de bestaande capaciteiten van de lidstaten, zodat extra 
kosten worden vermeden; merkt op dat de oprichting op EU-niveau van het Europees 
Centrum voor respons in noodsituaties, met verzwaarde taken op het gebied van planning en 
coördinatie, winst zal opleveren voor de hele EU door op het niveau van de lidstaten voor 
besparingen te zorgen die de op de EU-begroting drukkende kosten zouden moeten 
compenseren, hoewel de voordelen van een snelle en effectieve respons op rampen natuurlijk 
niet louter in financiële termen kunnen worden uitgedrukt waar het om het redden van 
mensenlevens gaat;

36. herhaalt dat het waarborgen van een betere bescherming van de bevolking, het milieu, 
eigendommen en cultureel erfgoed in geval van ernstige natuurrampen, technologische 
rampen en door de mens veroorzaakte rampen de algemene doelstellingen vormen van de 
EU-samenwerking op het gebied van civiele bescherming, en dat deze samenwerking erop 
gericht is:

a) een snelle en efficiënte respons op rampen te bevorderen, 
b) de voldoende paraatheid van de actoren op het gebied van civiele bescherming in
noodsituaties te waarborgen, en 
c) maatregelen uit te werken voor het voorkomen van rampen;

Tenuitvoerlegging en monitoring

37. benadrukt het belang van een gepast maximum aan toezeggingen onder rubriek 5 om ervoor 
te zorgen dat de instellingen en agentschappen hun taken zo efficiënt mogelijk kunnen 
uitvoeren; onderstreept dat voor de succesvolle tenuitvoerlegging en monitoring van 
meerjarenprogramma's en -beleid, in het belang van zowel de bevolking als de lidstaten van 
de Unie, hooggekwalificeerd, meertalig en onafhankelijk personeel nodig is, met een zo 
breed mogelijk gespreide geografische achtergrond en een onvoorwaardelijke inzet voor de 
waarden van het Europese project;

38. is van mening dat het volgende MFK het oormerken van grootschalige projecten zoals het 
Programma voor wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) mogelijk moet 
maken; is van mening dat er vanuit de EU-begroting een langetermijnbijdrage aan dit project 
moet worden geleverd met als doel de planning, continuïteit en organisatorische stabiliteit 
ervan veilig te stellen; is van mening dat, indien er voor dit grootschalige project aanvullende 
financiële middelen nodig zijn, dit niet ten koste mag gaan van succesvolle kleinere projecten 
die uit de EU-begroting gefinancierd worden;

39. neemt kennis van de indicatieve bedragen per gedecentraliseerd agentschap dat onder de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid valt, zoals voorgesteld door 
de Commissie; is er niet van overtuigd dat deze cijfers overeenkomen met de middelen die de 
agentschappen nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen, aangezien ze een bevriezing 
van de begrotingen van de agentschappen inhouden; vraagt dat er voldoende kredieten 
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beschikbaar worden gesteld voor agentschappen die werkzaam zijn op het gebied van milieu, 
volksgezondheid en voedselveiligheid.
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