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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat een hoog niveau van bescherming van het milieu en de gezondheid 
in de Unie een voorwaarde is voor economische voorspoed, en dat de veiligheid van 
het voedsel en het diervoeder en mechanismen om ons te helpen beschermen tegen 
door de mens veroorzaakte rampen en natuurrampen voor alle Europese burgers en 
dus voor het Europees Parlement van het hoogste belang zijn;

2. is zich er tegelijkertijd ten volle van bewust dat de beleidsmaatregelen en 
financieringsinstrumenten waar deze commissie bevoegd voor is van geringe omvang 
zijn vergeleken met andere beleidsmaatregelen en financieringsinstrumenten in de 
rubrieken 2 en 3 en minder aandacht krijgen dan andere programma's en fondsen; 
wijst derhalve ten zeerste verdere bezuinigingen op de financiële middelen voor deze 
programma's en begrotingslijnen af omdat de gevolgen niet te tolereren zouden zijn; 
dringt er bij de lidstaten op aan om met name de uitvoering van milieu- en 
klimaatvriendelijke beleidsvormen, acties en projecten niet als een belasting te zien, 
maar als een kans om de groei te bevorderen;

3. erkent dat de begrotingen op nationaal niveau onder grote druk staan en dat er 
gestreefd wordt naar consolidatie; wijst er echter op dat de begrotingsautoriteiten 
rekening moeten houden met de substantiële Europese toegevoegde waarde van de 
beleidsmaatregelen en financieringsinstrumenten waar deze commissie bevoegd voor 
is, wanneer zij een besluit nemen over de ontwerpbegroting (OB) 2016;

4. herinnert eraan dat Horizon 2020 zal bijdragen aan de doelstellingen waar deze 
commissie bevoegd voor is met onderzoeksprojecten op het gebied van klimaat, 
gezondheid en milieu; bevestigt zijn vaste voornemen om toe te zien op de 
afstemming van de projecten op de corresponderende doelstellingen en op de 
voortgang van de uitvoering;

5. benadrukt dat het zwaartepunt van milieuonderzoek en -innovatie gelegen is in 
Horizon 2020's: " HYPERLINK 
"http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-
environment-resource-efficiency-and-raw-materials" 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-
environment-resource-efficiency-and-raw-materials", "Klimaatactie, milieu, efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en grondstoffen", met de doelstelling om een grondstof- en 
waterzuinige en klimaatveranderingsbestendige economie en samenleving tot stand te 
brengen, natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen te beschermen en duurzaam te 
beheren en te zorgen voor een duurzame grondstoffenvoorziening en duurzaam 
grondstoffengebruik om tegemoet te komen aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame beperkingen van de natuurlijke hulpbronnen en 
ecosystemen;

6. merkt op dat de ontwerpbegroting van de EU voor 2016 voorziet in 
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153,5 miljard EUR aan vastleggingskredieten (inclusief 4,5 miljard EUR 
geherprogrammeerd van 2014) en 143,5 miljard EUR aan betalingskredieten; wijst 
erop dat, zonder rekening te houden met de herprogrammering in 2015 en 2016, dit 
overeenkomt met een stijging van +2,4 % voor de vastleggingskredieten en van +1,6 
% voor de betalingskredieten ten opzichte van de begroting 2015; benadrukt dat deze 
globaal genomen lichte verhogingen, overeenkomstig de krijtlijnen van het MFK en 
met inflatiecorrectie, in reële cijfers nauwelijks een verhoging inhouden, wat betekent 
dat doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitgaven uitermate belangrijk zijn;

7. herinnert eraan dat de afgelopen jaren qua betalingskredieten erg moeilijk zijn geweest 
en dat de uitvoering van het Uniebeleid is belemmerd door de ernstige beperkingen op 
het niveau van de goedgekeurde betalingskredieten, wat leidde tot herhaaldelijk 
gewijzigde begrotingen om te voorzien in delen van de openstaande 
financieringsbehoeften; 

8. dringt er bij de Raad op aan om af te zien van bezuinigen op de beleidsmaatregelen en 
de financieringsinstrumenten die onder de bevoegdheid van deze commissie vallen;

9. wijst ten zeerste de mogelijkheid af, in geval van ontoereikende betalingskredieten in 
2016, dat de Commissie zou kunnen besluiten, zoals zij in het verleden al gedaan 
heeft, niet volledig gebruik te maken van de vastleggingskredieten, hetgeen zou 
conflicteren met de niet aflatende inzet van het Parlement op het gebied van 
gezondheid, voedsel- en diervoederveiligheid; merkt bovendien op dat het gebrek aan 
betalingskredieten de reputatie van de Unie zal schaden aangezien begunstigden in het 
kader van de respectieve programma's dan niet betaald zullen worden;

10. herinnert eraan dat LIFE het financieringsinstrument van de EU is ter ondersteuning 
van projecten op het gebied van milieu, natuurbehoud, en klimaatactie in de gehele 
Unie; wijst met name op de problemen die veroorzaakt worden door het gebrek aan 
betalingskredieten voor het LIFE-programma, dat de juiste uitvoering van dit 
belangrijke programma zou belemmeren en vertragen; 

11. is verheugd over de verhoging van de LIFE-begroting met 27,7 miljoen EUR in de OB 
2016; merkt echter op dat het LIFE-programma slechts 0,3% uitmaakt van de gehele 
OB 2016 en slechts 0,73% vormt van rubriek 2 (in vastleggingskredieten) en dat deze 
percentages de afgelopen jaren stabiel zijn geweest; 

12. wijst op het essentiële belang van de investeringen in onderzoek en innovatie op 
verschillende gebieden die onder de bevoegdheid van deze commissie vallen en 
benadrukt dat de begroting 2016 op passende wijze moet weerspiegelen dat dergelijke 
investeringen van prioritair belang zijn;

13. herinnert met name aan de zeer substantiële toegevoegde waarde van de Unie aan het 
medisch onderzoek (o.a. onderzoek naar pediatrische en weesgeneesmiddelen) en aan 
de bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid; betreurt 
tegen deze achtergrond ten zeerste dat het volksgezondheidprogramma, met een 
totaalbedrag aan vastleggingskredieten van slechts 62,2 miljoen EUR, wat evenals in 
vorige jaren, neerkomt op slechts 0,04% van de vastleggingskredieten in de OB 2016, 
niet volledig het belang van gezondheid weerspiegelt als iets wat van zichzelf 
waardevol is en als een voorwaarde om groei te stimuleren;
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14. benadrukt dat de Unie de strengste normen voor voedselveiligheid ter wereld heeft; 
betreurt ook ten zeerste dat het voedsel- en diervoederprogramma, met een 
totaalbedrag aan vastleggingskredieten van slechts 264,1 miljoen EUR, wat neerkomt 
op slechts 0,17% van de vastleggingskredieten in de OB 2016, niet volledig het belang 
van voedsel- en diervoederveiligheid in de Unie weerspiegelt;

15. herinnert eraan dat het Uniemechanisme voor civiele bescherming de hoeksteen vormt 
van de solidariteit in de Unie; herinnert eraan dat de primaire verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van de bevolking, alsmede van het milieu en de eigendommen, 
inclusief het cultureel erfgoed, gelegen is bij de lidstaten; benadrukt dat de Unie een 
"faciliterende rol" speelt om de acties van de lidstaten om rampen te voorkomen, er 
voorbereidingen voor te treffen of erop te reageren te steunen, coördineren of aan te 
vullen; is verheugd dat de vastleggingskredieten voor dit programma licht zijn 
gestegen; 

16. herinnert aan de essentiële rol van de gedecentraliseerde agentschappen bij de 
uitvoering van technische, wetenschappelijke of beheerstaken die de instellingen van 
de Unie op substantiële wijze helpen bij de vorming en uitvoering van het beleid;

17. gelooft in zijn algemeenheid dat gedecentraliseerde agentschappen evenals andere 
instellingen ook een billijk deel van de kostenbesparingen moeten dragen; merkt op 
dat versterkte samenwerking tussen de agentschappen die onder de bevoegdheid van 
deze commissie vallen (EEA, ECHA, ECDC, EFSA, EMA) en de niet aflatende inzet 
om de efficiëntie te verhogen al geleid hebben tot betere uitgaven en beter gebruik van 
de middelen;

18. herinnert bovendien aan de zeer belangrijke taken die deze vijf gedecentraliseerde 
agentschappen uitvoeren, zowel voor de Europese Commissie als voor de burgers van 
de Unie, en ook voor externe klanten van de agentschappen die vergoedingen in 
rekening brengen (o.a. ECHA, EMA); wijst er, nogmaals tegen deze achtergrond, op 
dat het van essentieel belang is dat deze agentschappen voldoende personeel en 
financiële middelen ontvangen om deze veeleisende en essentiële taken naar behoren, 
op onafhankelijke wijze en tijdig uit te voeren;

19. is derhalve bezorgd over de manier waarop de Commissie de gedecentraliseerde 
agentschappen benadert omdat de bezuinigingen, met, name op personeel, oneerlijk 
zijn en inadequaat vergeleken met de bezuinigingen op andere instellingen van de 
Unie; is vastbesloten om de respectieve behoeften van ieder agentschap weer 
zorgvuldig per geval te evalueren;

20. is er in het algemeen niet van overtuigd dat de externalisering van diensten die 
bedoeld is om organigrammen uit te dunnen op de lange termijn kosten-efficiënter zal 
zijn, omdat dienstverleners toezicht en begeleiding nodig hebben terwijl ze ook naar 
winst streven;

21. benadrukt dat proefprojecten (PP's) en voorbereidende acties (VA's) zeer waardevolle 
instrumenten zijn om nieuwe activiteiten en beleidsmaatregelen te initiëren; herhaalt 
dat verschillende ideeën van de commissie in het verleden op succesvolle wijze zijn 
uitgevoerd; zal derhalve in 2016 verder gebruik blijven maken van deze instrumenten; 
moedigt aan dat de beschikbare marges in elke rubriek volledig worden gebruikt;
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22. dringt er bij de Commissie op aan een follow-up procedure op te zetten om het 
Parlement op de hoogte te houden van de vooruitgang en uitvoeringsgraad van de PP's 
en VA's.


