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BEKNOPTE MOTIVERING 
 
Het totale volume aan uitgaven voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van 
de huidige financiële vooruitzichten (2000-2006) komt neer op circa 0,7% van de totale 
communautaire uitgaven. Het voorstel van de Commissie voor de nieuwe financiële 
vooruitzichten (2007-2013) vertoont op dit punt een lichte verhoging. Bovendien moeten 
sommige beleidsdoelstellingen worden bereikt door middel van het integreren van milieu- en 
volksgezondheidsaspecten in andere beleidsgebieden. Dit omvat ook het gebruik van de 
middelen van deze beleidsgebieden, te weten de structuurfondsen, onderzoeksprogramma's of 
fondsen voor plattelandsontwikkeling. Deze middelen zijn veel omvangrijker dan de middelen 
die rechtstreeks zijn toegewezen aan milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. Er moet 
echter rekening mee worden gehouden dat milieumaatregelen dan wel voor dezelfde middelen 
op nationaal en regionaal niveau moeten strijden met andere acties, zoals 
werkgelegenheidsmaatregelen. De fundamentele vraagt blijft derhalve: zijn de middelen die 
worden voorgesteld in de nieuwe financiële vooruitzichten afdoende met het oog op de te 
verwachten uitdagingen, waaronder verdere uitbreiding? 
 
De huidige situatie 
 
Op het gebied van het milieu zijn de uitgaven momenteel verdeeld over zes meerjarige 
programma's, het Europees Milieuagentschap en de lijnen ter financiering van de activiteiten 
van de Commissie (bewustmaking, tenuitvoerlegging en ontwikkeling van nieuwe 
wetgeving). 
 
LIFE Milieu ondersteunt demonstratie- en proefprojecten gericht op de ontwikkeling van 
nieuwe benaderingen en methoden voor milieubescherming. LIFE Natuur ondersteunt de 
tenuitvoerlegging van het natuurbeschermingsbeleid van de EU en LIFE Derde landen 
voorziet in financiering voor capaciteitsopbouw en de bevordering van duurzame 
ontwikkeling in derde landen. 
 
Andere programma's op het gebied van het milieu zijn aanzienlijk bescheidener. Het 
communautaire kader voor samenwerking ter bevordering van duurzame Stadsontwikkeling 
biedt financiële en technische ondersteuning aan netwerken van lokale autoriteiten. Het 
communautaire actieprogramma ter ondersteuning van non-goevernementele organisaties 
(NGO's) biedt financiële steun aan NGO's die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het communautaire milieubeleid en de bijbehorende wetgeving. Het 
programma Forest Focus betreft de controle en bescherming van bossen tegen 
luchtvervuiling en branden. Het kader voor communautaire samenwerking op het gebied van 
vervuiling van de zee ondersteunt de bestaande instrumenten voor de bescherming van de 
zee en kustgebieden. Het actieprogramma en het communautaire mechanisme voor Civiele 
bescherming ondersteunen en vormen een aanvulling op de inspanningen van de lidstaten ter 
bescherming van personen, milieu en gebouwen in geval van natuur- of technologische 
rampen. 
 
Op het gebied van de volksgezondheid zijn de financiële middelen sinds 2003 bijeengebracht 
onder één financieel instrument. Het huidige volksgezondheidsprogramma loopt nog tot 
2008, maar zal mogelijk worden herzien om rekening te kunnen houden met de gevolgen van 
de nieuwe financiële vooruitzichten. Het huidige programma dient ter verbetering van de 
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voorlichting en kennis op het gebied van de volksgezondheid en van de capaciteit om snel te 
reageren op bedreigingen van de volksgezondheid. 
 
Het onlangs opgerichte Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zal 
binnen twee jaar volledig operationeel zijn. De belangrijkste taken van dit centrum zijn het 
identificeren en aanpakken van nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid door 
besmettelijke ziekten, alsmede het verzamelen van informatie hierover. 
 
Er bestaat momenteel geen speciaal programma voor voedselveiligheid. De nadruk ligt op 
wetgeving en de risicobeoordeling uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA). 
 
De toekomst - Financiële vooruitzichten voor 2007-2017 
 
De Commissie milieu is van mening dat het voorstel voor de nieuwe financiële vooruitzichten 
een aantal belangrijke punten bevat. De structuur van de rubrieken wordt gereorganiseerd, de 
Europese benadering krijgt extra nadruk en er wordt gestreefd naar synergie tussen 
beleidsgebieden. 
 
Milieu wordt ingedeeld onder rubriek 2, samen met landbouw en visserij. In beginsel is een 
combinatie van het landbouw-, visserij-, milieu- en voedselveiligheidsbeleid  (veterinaire en 
fytosanitaire maatregelen) onder één rubriek "Behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen" 
wenselijk. Terwijl in het voorstel van de Commissie een belangrijke plaats wordt ingeruimd 
voor integratie van milieumaatregelen in andere beleidsgebieden, wordt er ook een 
afzonderlijk instrument voor pure milieuacties voorgesteld. Het programma LIFE+ moet in 
de plaats komen van alle huidige programma's (uitgezonderd Civiele bescherming) en 
bijdragen aan de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, controle en evaluatie van milieubeleid en -
wetgeving van de EU gedurende de hele periode. Met LIFE+ moeten tevens activiteiten 
worden gefinancierd in het kader van NATURA 2000 in die gevallen waarin geen 
financiering beschikbaar is van andere bronnen, zoals plattelandsontwikkeling of de 
structuurfondsen. 
 
Het programma Civiele bescherming zal afzonderlijk worden blijven gefinancierd van 
rubriek 3 ("Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid") door middel van een 
speciaal instrument voor solidariteit en snelle reactie. Het moet deel uitmaken van het plan 
inzake algemene paraatheid met als doel het voorkomen en/of beperken van de gevolgen van 
grote rampen. 
 
In de toekomst worden alle huidige milieuactiviteiten buiten de EU gefinancierd via rubriek 4, 
externe maatregelen ("De EU als mondiale partner"). 
 
Volksgezondheid en voedselveiligheid worden ondergebracht bij rubriek 3, samen met justitie 
en binnenlandse zaken en cultuur. Er komt een nieuw volksgezondheidsprogramma met een 
aanzienlijk grotere begroting dan momenteel, om de zeer grote vraag en de gevolgen van de 
uitbreiding op te vangen, maar ook om een verbreding van het bereik van het programma 
mogelijk te maken. Op het gebied van voedselveiligheid worden nieuwe maatregelen 
voorbereid, zoals de invoering van een mechanisme voor de veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders, een systeem voor een betere controle op de invoer vanuit derde landen en de 
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uitbreiding van het huidige systeem voor snelle waarschuwing naar derde landen. Deze 
maatregelen vallen onder rubriek 2 (EOGFL). 
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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide 
Unie 2007-2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor de nieuwe financiële vooruitzichten, 
alsmede het doel om het volledige potentieel van de EU te gebruiken door de 
doeltreffendheid, efficiëntie, transparantie en synergie van het communautaire beleid te 
vergroten; 

2. wijst erop dat milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid niet alleen beleidsgebieden 
zijn die dicht bij de burgers en hun dagelijks leven staan, maar ook factoren zijn die 
bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van Lissabon en Göteborg; benadrukt 
daarom dat met de milieuaspecten en -gevolgen ten volle rekening moet worden gehouden 
bij het financieren van beleid van rubriek 1 "Duurzame groei", hoewel het eigenlijke 
beleidsgebied milieu is opgenomen onder rubriek 2 "Duurzaam beheer en bescherming 
van natuurlijke hulpbronnen"; 

3. is grote voorstander van het integreren van het milieu- en volksgezondheidsbeleid in 
andere beleidsgebieden, maar benadrukt dat dit niet moet worden gebruikt als 
voorwendsel voor het verlagen van de financiering voor de nodige afzonderlijke milieu- 
en volksgezondheidsprogramma's; 

4. ondersteunt de invoering van een enkel financieel instrument voor het milieu (LIFE+), 
maar verzoekt om een zorgvuldige evaluatie van de toekomstige financiële behoeften; 
vestigt de aandacht op de groeiende verplichtingen van de Europese Unie op 
milieugebied; roept de Commissie dan ook op om te zorgen voor voldoende financiering 
voor internationale samenwerking en steun voor derde landen op het gebied van het 
milieu, binnen het kader van de instrumenten voor externe maatregelen; 

5. is bezorgd over de plannen om Natura 2000 bijna uitsluitend te financieren door middel 
van de structuurfondsen en de fondsen voor plattelandsontwikkeling, omdat daarmee de 
definitieve besluitvorming over het financieren van afzonderlijke netwerken zou worden 
overgelaten aan de lidstaten; vreest dat dit voorstel zou leiden tot te weinig middelen voor 
Natura 2000, tenzij er een doeltreffende toewijzing wordt toegepast; verzoekt om ofwel 
een afzonderlijk instrument voor Natura 2000 ofwel om een aanzienlijke verhoging van 
LIFE+, met de opname van een speciaal aan biodiversiteit gewijd fonds, zodat de 
doelstellingen van Natura 2000 kunnen worden bereikt; 

6. ondersteunt het idee van de invoering van een aanvullend actieprogramma ter bevordering 
en ondersteuning van milieutechnologieën, om de innovatie te stimuleren in het kader van 
de strategieën van Lissabon en Göteborg; 

7. verwelkomt het plan om de financiering van het actieprogramma inzake gezondheid te 
verhogen, zodat er meer aandacht besteed kan worden aan de noden en wensen van de 
burgers, en er ruimte ontstaat voor een uitbreiding in de toekomst naar landen waar 
gezondheidscrises een groter gevaar vormen dan in de huidige lidstaten; 
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8. beschouwt voedselveiligheid als prioriteit, waar doeltreffende maatregelen en 
samenwerking op communautair niveau een werkelijk toegevoegde waarde kunnen 
leveren; verzoekt om afdoende financiering voor de maatregelen ter verbetering van de 
veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, zoals veterinaire samenwerking ter 
voorkoming en bestrijding van dierziekten, een adequate controle op de invoer uit derde 
landen in kwantitatieve en kwalitatieve zin, en de toepassing van het huidige systeem voor 
snelle waarschuwing in derde landen; 

9. ondersteunt het idee van het samenbrengen van middelen en kennis op EU-niveau, om een 
zo goed mogelijk rendement te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van plannen voor 
preventie en paraatheid voor verschillende crisissituaties; stelt voor het nieuwe instrument 
voor solidariteit en snelle reactie toe te passen op natuurrampen, zoals overstromingen, 
maar ook te gebruiken voor preventie en het zo beperkt mogelijk houden van de gevolgen 
van bioterrorisme; 

10. wijst erop dat de waarde van het gemeenschapsrecht wordt bewezen bij de 
tenuitvoerlegging ervan; verzoekt om adequate hulpmiddelen voor de maatregelen ter 
verbetering van een correcte tenuitvoerlegging van het communautaire beleid. 
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BIJLAGE 

 
Samenhang tussen de huidige financiële vooruitzichten en de nieuwe structuur die is 

voorgesteld voor de financiële vooruitzichten 2007-2013 * 
 
NIEUWE UITGAVENRUBRIEKEN ** Begroting 2004 

ABB-structuur 
Rubrieken 

huidige FV **
1. DUURZAME GROEI (1) (3) 
 1 a. Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid   
ONDERWIJS EN OPLEIDING (excl. cultuur) 15 (Onderwijs en cultuur) 3 
ONDERZOEK (incl. onderzoek van ENTR, TREN en FISH) 08 (Onderzoek) en 10 (Eigen 

onderzoek) 
onderzoek van 02 
(Ondernemingen), 06 (Energie 
en vervoer) en 11 (Visserij) 

3 

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (excl. eTENs) 09 (Informatiemaatschappij) 3 
ONDERNEMINGEN (excl. onderzoek) 02 (Ondernemingen) excl. 

onderzoek 
3 

INTERNE MARKT 12 (Interne markt) 3 
CONCURRENTIE 03 (Concurrentie) 3 
ECONOMISCHE EN FINANCIELE ZAKEN (excl. reserve voor garantie 
van leningen en macrofinanciële steun) 

01 (Economische en financiële 
zaken) 

3 

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE 14 (Belastingen en douane-unie) 3 
STATISTIEK 29 (Statistiek) 3 
ENERGIE EN VERVOER (excl. onderzoek) 06 (Energie en vervoer) excl. 

onderzoek 
3 

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (excl. onderzoek) 09 (Informatiemaatschappij) 3 
WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN (uitgaven onder huidige 
rubriek 3 "Interne beleidsmaatregelen" 

04 (Werkgelegenheid en sociale 
zaken) 

3 

Overig (a) 20 (Handel), 24 
(Fraudebestrijding) en 25 
(Beleidscoördinatie en juridisch 
advies van de Commissie) 

3 

 1. b. Cohesie voor groei en werkgelegenheid   
REGIONAAL BELEID - FEDER, Interreg 13 (Regionaal beleid) 2 
REGIONAAL BELEID - Cohesiefonds 13 04 (Cohesiefonds) 2 
WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN 04 (Werkgelegenheid en 

sociale zaken) 
2 

LANDBOUW (onderdeel van LEADER) 05 04 (Plattelandsontwikkeling) 2 
   
 2. BEHOUD EN BEHEER VAN NATUURLIJKE 
HULPBRONNEN 

  

MILIEU (excl. externe dimensie) 07 (Milieu) 3 
LANDBOUW - incl. maatregelen onder huidige rubriek 3 en 
plattelandsontwikkeling 

05 (Landbouw)  

waarvan (alleen huishoudelijke uitgaven): 
"marktmaatregelen" 

05 1a 

"plattelandsontwikkeling" 05 1b 
"plattelandsontwikkeling" en een deel van LEADER 05 2 
"bosbouw" en "controle en inspectie" 05 3 
GEZONDHEID EN CONSUMENTENBESCHERMING (veterinaire 
maatregelen, dierenwelzijn, fytosanitaire maatregelen) 

17 04 (Voedselveiligheid, 
veterinaire maatregelen, 
dierenwelzijn, fytosanitaire 
maatregelen). 

1a 

VISSERIJ (excl. onderzoek) 11 (Visserij) excl. onderzoek  
waarvan (alleen huishoudelijke uitgaven): 
"marktmaatregelen" 

11 1a 

"structurele maatregelen" 11 2 
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"bestuur" en "controle en inspectie" 11 3 
 "internationale visserij" 11 4 

NIEUWE UITGAVENRUBRIEKEN ** Begroting 2004 
ABB-structuur 

Rubrieken 
huidige FV **

 3. BURGERSCHAP, VRIJHEID, VEILIGHEID EN 
RECHTVAARDIGHEID 

 3 

CULTUUR 15 (Onderwijs en cultuur) 3 
WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN - discriminatiebestrijding en 
gendergelijkheid 

04 04 (Bevordering van een op 
integratie gerichte samenleving) 

3 

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 18 (Ruimte van vrijheid, 
veiligheid en rechtvaardigheid) 

3 

GEZONDHEID EN CONSUMENTENBESCHERMING (excl. veterinaire 
maatregelen, dierenwelzijn, fytosanitaire maatregelen) 

17 (Gezondheid en 
consumentenbescherming) 
(excl. 17 04 (Voedselveiligheid, 
veterinaire maatregelen, 
dierenwelzijn, fytosanitaire 
maatregelen)). 

3 

PERS EN COMMUNICATIE 16 (Pers en Communicatie) 3 
UITBREIDING - Overgangsfaciliteit (institutionele opbouw) 22 03 (Overgangsfaciliteit voor 

institutionele opbouw na de 
toetreding) 

3 

SOLIDARITEITSFONDS (p.m.)   
4. DE EU ALS MONDIALE PARTNER   
EXTERNE BETREKKINGEN 19 (Externe betrekkingen)  
waarvan (alleen huishoudelijke uitgaven):                                           "externe 
betrekkingen" 

19 4 

 "steun aan de slachtoffers van schendingen van de mensenrechten" 19 3 
LANDBOUW (SAPARD) 05 4 
REGIONAAL BELEID (ISPA) 13 7 
HANDEL 20 4 
ONTWIKKELING EN BETREKKINGEN MET DE ACS-LANDEN 21 4 
UITBREIDING (excl. overgangsfaciliteit) 22 excl. 22 03  7 
HUMANITAIRE HULP 23 4 
EUROPEES ONTWIKKELINGSFONDS (Buiten de EU-begroting in 2004) [21]  
ECFIN - Reserve voor garantie van leningen 01 04 01 13 6 
ECFIN - macrofinanciële steun 01 4 
RESERVE - Reserve voor noodhulp 31 6 
Overig (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. ADMINISTRATIE **   
ADMINISTRATIEVE UITGAVEN - overige instellingen  5 
Pensioenen 30 5 
Europese scholen 26 01 50 5 
TOTAAL (incl. schadeloosstellingen) 31 beleidsterreinen  
TOTAAL COMMISSIE   
   
Schadeloosstellingen  8 
 
* De nieuwe structuur waarnaar in bovenstaande tabel wordt verwezen komt overeen met de structuur die de 
Commissie voorstelt in haar mededeling van 10 februari 2004, COM(2004) 101 def. 
** In de huidige FV worden de administratieve uitgaven van de Commissie, tezamen met die van de andere 
instellingen, ondergebracht bij de afzonderlijke rubriek 5. Zoals voorgesteld in COM(2004) 101 def. moeten de 
administratieve uitgaven van de Commissie worden opgenomen bij het betreffende beleidsterrein. In deze tabel 
worden de administratieve uitgaven van de Commissie onder de huidige rubriek 5 (€ 2 846 469 262) 
onderverdeeld per beleidsterrein, overeenkomstig de voorgestelde nieuwe benadering. De administratieve 
uitgaven voor de administratieve "horizontale" diensten van de Commissie (Audit, Administratie, Begroting, 
Beleidscoördinatie) zijn onderverdeeld als "overheadkosten" proportioneel aan de administratieve uitgaven met 
betrekking tot elk van de overige beleidsterreinen, op basis van het VOB 2004. Een uitzondering vormt het 
beleidsterrein PENSIOENEN, dat (samen met de uitgaven voor de Europese scholen) onder de heromschreven 
rubriek "Administratie" blijft. 
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(a) Omvat specifieke acties met betrekking tot fraudebestrijding, handel, openbare aanbestedingen en Prince 
(voorlichting over de toekomst van Europa). 
b) Omvat de externe dimensie van interne beleidsmaatregelen (onderwijs, milieu, belastingen en douane-unie, 
energie en vervoer, justitie en binnenlandse zaken). 
 
Bron:  Werkdocument nr. 2 van de commissie FINP van dhr. Böge van 21 oktober 2004 (DT\545322NL, PE 
349.838) 
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