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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verzoekt de Commissie het volgende meerjarig financieel kader (MFK) zo te 

structureren dat de prioriteiten van de EU voor de komende jaren duidelijk tot uiting 

komen en een directe en transparante bijdrage wordt geleverd aan investeringen in 

projecten met een duidelijke Europese meerwaarde, met name wat de middelen betreft 

die nodig zijn voor de overgang naar een koolstofarme, circulaire economie, alsook om 

de voortrekkersrol van de EU inzake de aanpak van de klimaatverandering te 

handhaven en te versterken en om te waarborgen dat zij haar internationale 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs en de VN-doelstellingen 

inzake duurzame ontwikkeling kan nakomen, alsmede haar interne en externe 

verplichtingen en doelstellingen op het gebied van biodiversiteit;  

2. wijst op de eerste aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau inzake 

duurzame financiering1, waaronder die met betrekking tot het MFK, en benadrukt dat de 

duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden ondersteund door een financieel stelsel dat 

een duurzame groei op lange termijn kan bevorderen; verzoekt de Commissie deze 

aanbevelingen ook ter harte te nemen en op te volgen voor het volgende MFK, met 

inbegrip van de noodzaak om een "duurzaamheidstoets" te ontwikkelen voor alle 

toekomstige financiële regelgeving en beleidslijnen van de EU en om financiële 

instrumenten meer sturende effecten te laten sorteren op het beleid; 

3. verzoekt de Commissie de werkelijke impact van de vergroenings- en 

milieumaatregelen van het GLB in het kader van het Fonds voor 

plattelandsontwikkeling op de toestand van het milieu te evalueren en deze maatregelen 

te financieren op basis van hun werkelijke resultaten; wijst op de aparte financiering van 

natuur en biodiversiteit en op de noodzaak van een aparte financiering voor de overgang 

naar duurzame landbouw; 

4. verzoekt de Commissie kennis te nemen van de resultaten van de tussentijdse evaluatie 

van het Zevende Milieuactieprogramma (MAP) en met name van het feit dat de 

doelstellingen ervan waarschijnlijk niet tegen 2020 zullen worden verwezenlijkt; 

verzoekt de Commissie de middelen beschikbaar te stellen om deze en aanvullende 

doelstellingen tegen 2050 te verwezenlijken en daarbij bijzondere aandacht te besteden 

aan milieugerelateerde druk; 

5. merkt op dat in artikel 2 van de Overeenkomst van Parijs de noodzaak wordt benadrukt 

om geldstromen in lijn te brengen met een traject naar broeikasgasarme en 

klimaatveerkrachtige ontwikkeling en dat het MFK na 2020 op passende wijze moet 

worden hervormd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul terug te 

dringen; 

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het volgende MFK strookt met de VN-

doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling teneinde de samenhang in de uitgaven van 

de EU te vergroten en het evenwicht tussen de economische, sociale en ecologische 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf 
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dimensie te verbeteren; 

7. wijst erop dat de begroting van de Unie als gevolg van de brexit zal krimpen; verzoekt 

de Commissie derhalve duidelijke en strikte prioriteiten vast te stellen aangezien er 

minder geld beschikbaar zal zijn; 

8. benadrukt dat het volgende MFK verenigbaar moet zijn met en actief moet bijdragen 

aan de verwezenlijking van de externe verplichtingen van de Unie, zoals de door de 

Verenigde Naties vastgestelde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, en haar 

eigen langetermijndoelstellingen op het gebied van klimaatrelevante uitgaven, alsook 

een hervorming van de EU-begroting met het oog op een doeltreffender begroting op 

basis van extra eigen middelen; is van mening dat dit alleen kan worden bereikt door de 

klimaatproblematiek, waaronder matiging van en aanpassing aan de effecten daarvan, 

grondig in de EU-uitgaven te integreren en jaarlijks toezicht te houden op de uitvoering 

van de uitgaven; verzoekt de Commissie dan ook een transparante en betrouwbare 

berekeningsmethode te ontwikkelen waarmee de verwachte gevolgen van 

klimaatrelevante uitgaven en de weging daarvan voor beoordelingen achteraf in het 

kader van verslagleggingsverplichtingen kunnen worden becijferd; 

9. merkt op dat een succesvolle benadering voor de middellange termijn op het gebied van 

milieubeleid financiële stabiliteit vereist; is in dit verband van mening dat een looptijd 

van zeven jaar ook voor het volgende MFK haalbaar is, mits er wordt voorzien in 

voldoende flexibiliteit en de mogelijkheid van een tussentijdse evaluatie; 

10. wijst erop dat verschillende beleidsterreinen op elkaar moeten worden afgestemd 

teneinde de doelstellingen van het klimaatbeleid te verwezenlijken en de toestand van 

het milieu te verbeteren; dringt erop aan dat in deze context rekening wordt gehouden 

met de mogelijke financiering van het cohesiebeleid; 

11. beklemtoont dat de overgang naar een duurzame, koolstofarme, circulaire economie de 

enige manier is om een gezonde leefomgeving en het welzijn van de EU-burgers en de 

Europese economie op de lange termijn te waarborgen; is van mening dat de EU 

wereldwijd als katalysator moet optreden bij de overschakeling naar een duurzame, 

circulaire, koolstofarme economie en een duurzaam productie-consumptiesysteem; wijst 

in dit verband op het belang van de noodzakelijke financiering voor onderzoek en 

ontwikkeling; 

12. wijst er nogmaals op dat het volgende MFK niet alleen een bijdrage moet leveren aan 

het verwezenlijken van de EU-milieudoelstellingen en de doelstellingen van het 

beleidskader van de Unie voor klimaat en energie 2030, maar ook aan het 

verwezenlijken van de multilaterale verplichtingen in verband met duurzame 

ontwikkeling en het milieu, zoals de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling of 

het Verdrag inzake biologische diversiteit en met name de Aichi-doelstellingen daarvan; 

onderstreept dat de EU geen projecten of investeringen mag financieren die deze 

doelstellingen belemmeren, de uitvoering ervan bemoeilijken of onverenigbaar zijn met 

de verwezenlijking ervan; 

13. onderstreept dat de EU steun moet verlenen aan regio's met een hoge 

luchtverontreiniging om de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren, aangezien de 

problemen in veel gevallen verband houden met energiearmoede in die regio's; 
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14. benadrukt dat adequaat gefinancierde programma's om de biodiversiteit in stand te 

houden en het milieu te beschermen, zoals het LIFE-programma, in het volgende MFK 

moeten worden voortgezet en versterkt als een autonoom fonds en meer middelen 

moeten krijgen; onderstreept dat LIFE het enige financieringsinstrument in de EU-

begroting is dat volledig bestemd is voor milieu, natuurbehoud en klimaatverandering; 

verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat toekomstige financieringsinstrumenten 

voor landbouw, regionale ontwikkeling en plattelandsontwikkeling specifieke 

enveloppes bevatten voor biodiversiteit en voor het gezamenlijk beheer van het Natura 

2000-netwerk door nationale en regionale milieu-autoriteiten; 

15. benadrukt het potentieel van groene infrastructuur en op de natuur gebaseerde 

oplossingen om op een kostenefficiënte wijze diensten voor de samenleving te verlenen; 

beklemtoont dat deze groene alternatieven voor de verlening van diensten eerlijk in 

overweging moeten worden genomen bij de besluitvorming in verband met financiering 

voor regionale en plattelandsontwikkeling, en dringt aan op de instelling van een 

specifiek instrument om het trans-Europees netwerk voor groene infrastructuur (TEN-

G) tot stand te brengen teneinde biodiversiteitsvoordelen te genereren; 

16. benadrukt dat de verschillende fondsen samenhangender moeten zijn en doeltreffender 

op elkaar moeten zijn afgestemd om het hoofd te bieden aan nationale, regionale en 

lokale uitdagingen, zoals een rechtvaardige overgang voor regio's die van steenkool 

afhankelijk zijn, het bestrijden van energiearmoede of het aanpakken van 

biodiversiteitsverlies; 

17. erkent de Europese meerwaarde van samenwerking bij de aanpak van 

gemeenschappelijke gevaren voor de volksgezondheid; is van mening dat het volgende 

MFK, uitgaande van de eerste positieve resultaten van het lopende 

gezondheidsprogramma, een uitgebreid gezondheidsprogramma moet omvatten 

waarmee gezondheidsproblemen grensoverschrijdend worden aangepakt en aan de 

lidstaten ondersteuning wordt geboden in de vorm van deskundigheid en uitwisseling 

van gegevens, bewijsmateriaal en goede praktijken; dringt erop aan dat in het volgende 

MFK, onder andere middels een aanzienlijke verhoging van de financiering voor het 

gezondheidsprogramma, de verantwoordelijkheid van de EU wordt weerspiegeld om 

SDG 3 inzake volksgezondheid, gezondheidszorgstelsels en milieugerelateerde 

gezondheidsproblemen te verwezenlijken en de lidstaten te ondersteunen bij het 

aanpakken van ongelijkheden op gezondheidsgebied die de sociale cohesie ondermijnen 

en de Europese integratie belemmeren; 

18. erkent de rol van duurzame land- en bosbouw als sleutelelement van de werkzaamheden 

van de EU in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies en voor de 

bevordering van milieuduurzaamheid; acht het noodzakelijk dat het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) wordt afgestemd op de milieu-, biodiversiteits- en 

klimaatdoelstellingen en -beleidsmaatregelen van de EU; wijst erop dat het GLB voor 

de periode na 2020 in het volgende MFK moet worden georiënteerd in de richting van 

een rechtvaardig, doeltreffend en doelmatig landbouwbeleid waarvan het hoofddoel erin 

bestaat de overgang naar een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem in Europa te 

vergemakkelijken, en benadrukt dat er voldoende middelen moeten worden 

uitgetrokken om de doelstellingen te bereiken; is verheugd over de strategische aanpak 

van de Commissie als uiteengezet in haar mededeling van 29 november 2011 getiteld 
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"De toekomst van voedsel en landbouw" (COM(2017)0713) om de lidstaten meer 

flexibiliteit te geven bij het vinden van passende middelen teneinde hun landbouwsector 

zodanig te sturen dat de gemeenschappelijke milieudoelstellingen op de meest 

kosteneffectieve wijze worden bereikt; 

19. verzoekt de Commissie onderzoek en innovatie op het gebied van alternatieven voor 

dierproeven verder te ondersteunen en meer financiële middelen uit te trekken voor 

O&O-projecten die in de EU worden uitgevoerd; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

de ontwikkeling van alternatieven te blijven financieren en binnen internationale 

structuren te werken om de validering en acceptatie van alternatieve methoden te 

versnellen, en derde landen te steunen met kennisoverdracht wanneer wetenschappers 

mogelijk onvoldoende op de hoogte zijn van alternatieve methoden, en financieel 

wanneer testfaciliteiten mogelijk niet over de nodige infrastructuur beschikken; 

20. benadrukt dat in het volgende MFK rekening moet worden gehouden met de sociale 

uitdagingen voor lokale en regionale gemeenschappen met een hoog percentage 

werknemers in koolstofintensieve sectoren bij hun noodzakelijke overgang naar een 

koolstofarme samenleving; dringt erop aan dat de EU-fondsen en -programma's op 

samenhangende wijze ten uitvoer worden gelegd om een rechtvaardige overgang in 

deze gemeenschappen te vergemakkelijken door, in nauw overleg met de sociale 

partners, de inzet, omscholing en bijscholing van werknemers, alsmede opleidingen, 

initiatieven voor het zoeken naar werk en startende ondernemingen te ondersteunen; 

21. benadrukt dat het klimaat- en energiebeleid moet worden versterkt en gestroomlijnd, en 

met name alle doelstellingen van de energie-unie, die moeten worden ondersteund met 

bestaande instrumenten, d.w.z. binnen het cohesiebeleid, en nieuwe instrumenten; 

22. verzoekt om de financiering van de EU-agentschappen in overeenstemming te brengen 

met de taken die hen zijn toevertrouwd; 

23. wijst er met betrekking tot de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs 

op dat er een allesomvattend instrument moet komen voor regio's en landen die 

afhankelijk zijn van steenkool teneinde een rechtvaardige energietransitie te 

ondersteunen, met name wat betreft de ontwikkeling en inzet van hernieuwbare 

bronnen, de modernisering van elektriciteitsopwekking en elektriciteitsnetten, vroege 

aanpassing aan toekomstige milieunormen, herstructureringsprocessen met betrekking 

tot koolstofintensieve sectoren, de modernisering van stadsverwarming (met inbegrip 

van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling), energieopslag, oplossingen inzake 

elektromobiliteit en -infrastructuur, en oplossingen inzake energie-efficiëntie; 

24. herinnert aan het belang om misbruik van middelen te voorkomen en te onderzoeken en 

aan het belang van een fraudebestrijdingsbeleid; benadrukt tevens het belang van 

samenwerking met derde landen met het oog op het opzetten van een vroegtijdig 

monitoringsysteem voor de gevaarlijkste producten van al hetgeen de gezondheid en 

veiligheid van de bevolking en ons milieu kan schaden; 

25. herinnert eraan dat een goede gezondheid een basisvoorwaarde is voor het 

verwezenlijken van andere door de EU vastgestelde doelstellingen en dat 

beleidsmaatregelen op gebieden als landbouw, milieu, sociaal beleid, inclusie en 

werkgelegenheid gevolgen hebben voor de gezondheid; dringt er daarom op aan dat in 
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het volgende MFK de gezondheidseffectbeoordelingen en sectoroverschrijdende 

samenwerking worden versterkt; 

26. benadrukt het belang van gedecentraliseerde EU-agentschappen voor de uitvoering van 

de EU-doelstellingen inzake de bescherming van de menselijke gezondheid en het 

milieu (ECDC, ECHA, EEA, EFSA, EMA); roept de Commissie op om in het kader 

van het volgende MFK duurzame en veilige structuren te waarborgen voor de 

toewijzing van middelen voor deze agentschappen; 

27. pleit voor een verhoging van het aandeel van de totale EU-begroting ten behoeve van 

cohesiebeleidsmaatregelen na 2020, waarbij de belangrijke bijdrage van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen aan de verbetering van de infrastructuur voor milieu 

en gezondheidszorg en het dichten van sociaal-economische verschillen tussen regio's 

wordt erkend; benadrukt dat de doeltreffendheid van financieringsinstrumenten niets 

afdoet aan de absolute behoefte aan subsidies op sommige gebieden, met name voor 

innovatieve en risicovolle projecten; 

28. benadrukt dat voor de uitgaven van de EU voor het externe beleid een hoog 

ambitieniveau inzake klimaat- en milieurelevante uitgaven moet worden gehandhaafd; 

29. dringt erop aan het wetgevingsproces ter goedkeuring van het volgende MFK vóór de 

Europese verkiezingen van 2019 af te ronden, zodat er voldoende tijd is voor 

onderhandelingen over sectorale EU-wetgeving en vertragingen bij de uitvoering van 

nieuwe programma's worden voorkomen; 

30. benadrukt dat de EU in het kader van het volgende MFK financiële steun voor nucleaire 

ontmanteling na 2020 moet verlenen teneinde een doeltreffende bescherming van het 

milieu en de volksgezondheid tegen de gevaren als gevolg van straling te waarborgen; 

onderstreept de unieke aard van het langdurige en complexe proces van ontmanteling en 

afvalverwijdering, waarvoor specifieke technische apparatuur, hoogopgeleid personeel 

en voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn. 
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