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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de milieuaspecten van duurzame ontwikkeling
(2005/2051(INI))

Het Europees Parlement,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 31 mei 2001 over milieubeleid en duurzame 
ontwikkeling: voorbereiding van de Europese Raad van Göteborg1,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 28 februari 2002 over de strategie inzake 
duurzame ontwikkeling met het oog op de top van Barcelona2,

- onder verwijzing naar zijn resoluties van 16 mei 2002 over de voorbereiding op de 
wereldtop over duurzame ontwikkeling in 20023,

- gezien het werkdocument van de Commissie over de integratie van milieuoverwegingen 
in het beleid op andere gebieden – een inventaris van het proces van Cardiff 
(COM(2004)0394),

- gezien de mededeling van de Commissie, genaamd "Herziening 2005 van de EU-strategie 
voor duurzame ontwikkeling: eerste balans en krachtlijnen voor de toekomst" 
(COM(2005)0037),

- gezien de conclusies van de Europese Raden van Göteborg (15-16 juni 2001), Barcelona 
(15-16 maart 2002) en Brussel (16-17 juni 2005),

- gezien de herziene strategie van Lissabon die door de Europese Raad van 22-23 maart 
2005 is aangenomen,

- gezien de strategische doelstellingen van de Commissie voor de periode 2005-2009 
"Welvaart, solidariteit en veiligheid" (COM(2005)0012),

- gelet op Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 
2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap4 en zijn thematische strategieën,

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0000/2005),

  
1 PB C 47 E van 21.2.2002, blz. 223.
2 PB C 293 E van 28.11.2002, blz. 84.
3 PB C 180 E van 31.07.2003, blz. 507 en 517.
4 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.
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A. overwegende dat bij de Top van Johannesburg in september 2002 vijf essentiële gebieden 
zijn aangewezen waar concrete resultaten moeten worden geboekt: gezondheid, energie, 
landbouw en biodiversiteit, het beheer van ecosystemen en water en sanering,

B. overwegende dat ondanks de verbintenissen die op de Toppen van Rio in 1992 en 
Johannesburg in 2002 zijn aangegaan, de ondertekenende landen niet de nodige
maatregelen hebben genomen om de huidige trend tot uitputting van de natuurlijke 
hulpbronnen en de vervuiling van natuurlijke milieus een halt toe te roepen, waarvoor de 
achteruitgang van de natuurlijke hulpbronnen en de klimaatwijzigingen de meest 
zichtbare bewijzen zijn,

C. overwegende dat het aantal klimaatrampen in Europa sinds de jaren negentig meer dan 
verdubbeld is en dat de opwarming van het klimaat zich zal doorzetten, waarbij steeds 
meer en steeds tastbaardere elementen de gevolgen hiervan voor onze economie, onze 
ecosystemen en onze gezondheid aantonen,

D. overwegende dat een nieuwe definitie van groei nodig is, gebaseerd op een verantwoord
en efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en op een wijziging van de productie-
en consumptiewijzen,

E. overwegende dat duurzame ontwikkeling een kwestie van solidariteit tussen niet alleen de 
generaties is, maar ook tussen de landen in het Noorden en het Zuiden en dat de Europese 
Unie zich bijgevolg voor een keuze betreffende haar ontwikkelingsbeleid gesteld ziet die 
ervoor moet zorgen dat de bevolking van ontwikkelingslanden een beter leven krijgen 
terwijl het milieu op aarde behouden blijft,

1. verheugt zich erover dat de Commissie, zoals ze had toegezegd, de balans opmaakt van de 
strategie voor duurzame ontwikkeling; verzoekt de Commissie alles in het werk te stellen 
om de strategie zo snel mogelijk te herzien en verzoekt voorts het Oostenrijkse 
voorzitterschap van de Raad de nodige maatregelen te nemen opdat de genoemde 
herziening in de eerste helft van 2006 kan worden aangenomen;

2. betreurt dat de herziening van de strategie voor duurzame ontwikkeling niet tegelijk met 
de tussentijdse herziening van de strategie van Lissabon is uitgevoerd; betreurt eveneens 
dat de strategie voor duurzame ontwikkeling voor de Europese Unie niet hetzelfde belang 
heeft als de strategie van Lissabon;

3. betreurt dat de meeste beleidslijnen in het tweede gedeelte van de mededeling van de 
Commissie niet beantwoorden aan de omvang van de uitdagingen die volgens het eerste 
gedeelte van de mededeling moeten worden aangegaan; benadrukt het ontoereikende 
karakter van bepaalde beleidslijnen, met name inzake de strijd tegen niet-duurzame 
trends;

De verergering van niet-duurzame trends
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4. deelt de vaststelling van de Commissie dat de trends die tegen duurzame ontwikkeling 
ingaan, verergerd zijn, hiermee doelende op bijvoorbeeld het verkeerde gebruik en de 
vervuiling van natuurlijke hulpbronnen, minder biodiversiteit, verergering van 
klimaatwijzigingen en meer ongelijkheid en armoede, zowel binnen de Europese Unie als 
in derde landen;

Klimaatwijzigingen, vervoer, schone energie en beheer van energieverbruik

5. stelt met tevredenheid vast dat er dankzij de wetgevingen en (niet-)technische maatregelen 
van de Europese Unie en dankzij haar internationale engagement vooruitgang is geboekt 
inzake de strijd tegen luchtvervuiling en inzake de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen; betreurt dat de in vele sectoren geboekte vooruitgang bijna volledig teniet 
werd gedaan door een gebrek aan voldoende aanmoedigende maatregelen om de toename 
van het verkeer en van het wagenpark, met name het wegvervoer, een halt toe te roepen 
waardoor het voor de Europese Unie moeilijk wordt de doelstellingen van het Kyoto-
protocol tegen 2012 te behalen;

6. nodigt de Commissie en de Raad uit hun inspanningen te intensiveren en de bestaande 
wetgeving aan te passen teneinde een aanzienlijke vermindering van de luchtvervuiling te 
bereiken en de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 2050 met respectievelijk 30 % en 
60 % (ten opzichte van 1990) terug te brengen, aangezien recente onderzoeken hebben 
aangetoond dat klimaatwijzigingen alleen kunnen worden beteugeld als de uitstoot in 
Europa en in de hele wereld sterk wordt verminderd;

7. steunt het voorstel van de Commissie om een groot deel van het wegvervoer door 
milieuvriendelijkere vervoerwijzen te vervangen; nodigt de Commissie, de verschillende 
formaties van de Raad en de Europese Raad uit om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 
2010 maatregelen te nemen om de verdeling van de vervoerwijzen op het niveau van 1998 
te stabiliseren; is over het algemeen van mening dat een milieuvriendelijker 
mobiliteitsbeleid een grondige beleidswijziging vergt;

8. betreurt dat de meeste lidstaten voor hun energieverbruik zeer afhankelijk van aardolie
blijven; ondersteunt de doelstellingen op middellange en lange termijn inzake het 
marktaandeel van duurzame en schone energie; nodigt de Commissie uit om de bestaande 
wetgeving te evalueren en de bepalingen ten gunste van duurzame en schone energie te 
versterken; 

Beheer van de natuurlijke hulpbronnen

9. stelt vast dat de verbetering van de waterkwaliteit en de vermindering van het 
waterverbruik traag en slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd; nodigt de lidstaten van 
West- en Centraal-Europa en de betrokken sectoren, met name de landbouw en het 
toerisme, uit hun waterverbruik te verminderen; roept de Raad en de Commissie op zich 
de nodige inspanningen te getroosten inzake de vermindering van waterverbruik om 
watertekort te voorkomen, en inzake de vermindering van vervuiling (nitraten, pesticiden, 
gevaarlijke en bioaccumulerende stoffen en stoffen die de endocriene functies verstoren);
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10. moedigt de Europese Unie aan de ambitieuze doelstelling om tussen nu en 2010 het 
verlies aan biodiversiteit in Europa en de wereld een halt toe te roepen te realiseren; 
betreurt dat de aangenomen beslissingen en maatregelen, zowel op Europees als op 
internationaal niveau, het niet mogelijk maken deze doelstelling tegen de voorziene datum 
te bereiken en dat talloze planten- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd; 
verzoekt de Commissie dan ook een nieuw, ambitieus en samenhangend Europees 
actieplan voor te stellen dat voldoende financiële middelen krijgt voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen voor bescherming en herstel van de ecosystemen en de biologische 
diversiteit in de Europese Unie en in derde landen; nodigt de Commissie uit voor het 
watermilieu een systeem voor te stellen dat op Natura 2000 geïnspireerd is;

11. betreurt de toename van het totale volume afval, met name het verpakkingsafval; is van 
mening dat deze toename te wijten is aan de gewijzigde consumptiepatronen en aan de 
uitbreiding van de binnenlandse markt van de Europese Unie; verzoekt de Commissie in 
haar thematische strategie over afval nieuwe bepalingen op te nemen over de 
vermindering bij de bron van de afvalproductie op middellange en lange termijn;

Bodemgebruik

12. stelt vast dat de voortdurende uitbreiding van stedelijke gebieden en het wegennet, met 
name van autowegen, niet alleen ten koste van vruchtbare gronden en bossen, maar ook 
van beschermde zones gaat en derhalve een bijkomende hindernis vormt om de 
doelstelling voor behoud van de biodiversiteit tussen nu en 2010 te behalen;

13. steunt het voorstel van de Commissie om een thematische strategie inzake het stedelijk 
milieu voor te stellen met als doel een hoger kwaliteitsniveau van de stedelijke zones om 
de Europese stadsbewoners een gezonde leefomgeving te bieden, met name inzake de 
luchtkwaliteit van de stedelijke gebieden; is van mening dat er op dit vlak drie prioritaire 
gebieden zijn: de ontwikkeling van openbaar vervoer dat van schone of minder 
vervuilende technologie gebruikmaakt, de bevordering van duurzaam en milieubewust 
bouwen en een duurzame stadsontwikkeling om onder meer economische en sociale 
segregatie en een vermindering van groene stedelijke gebieden te voorkomen;

Volksgezondheid

14. betreurt de discrepantie tussen de evaluatie van de gevolgen van de milieuvervuiling voor
de gezondheid en het bescheiden karakter van de in het kader van het Europees actieplan 
voor milieu en gezondheid 2004-2010 (COM(2004)0416) door de Commissie 
voorgestelde maatregelen; is van mening dat een dergelijke opstelling geen blijk geeft van 
een daadwerkelijk duurzaam ontwikkelingsbeleid voor de vermindering van 
gezondheidsrisico's en een gegarandeerde levensvatbaarheid van onze systemen voor 
sociale bescherming en gezondheid;

15. is ingenomen met het REACH-voorstel, dat tot doel heeft de bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren terwijl de innovativiteit van de 
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Europese chemische sector en het concurrentievermogen behouden blijven; spreekt de 
hoop uit dat de oorspronkelijk voorziene datum voor inwerkingtreding van het nieuwe 
systeem (1 januari 2007) niet wordt uitgesteld;

16. stelt vast dat de Europese Unie ondanks haar verbintenissen er niet altijd in is geslaagd 
groei en de ontginning van natuurlijke hulpbronnen van elkaar los te koppelen; nodigt de 
Commissie uit maatregelen en voorschriften voor te stellen die erop gericht zijn de 
efficiëntie van de hulpbronnen en de energie in de productie en verbruik tussen nu en 
2010 te verviervoudigen en tussen nu en 2025 te vertienvoudigen;

17. benadrukt dat de toenemende schaarste, de vervuiling en de steeds moeilijkere 
toegankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen een bedreiging vormen 
voor het behoud van de biodiversiteit en prijsstijgingen met zich zullen meebrengen, 
waarvan de omvang de economische en sociale systemen van de Europese Unie en derde 
landen in meerdere of mindere mate zal verstoren, en de risico's op conflicten zullen doen 
toenemen; betreurt dan ook te moeten vaststellen dat de Commissie en de Europese Unie 
hierop geen gepaste antwoorden hebben;

Internationaal

18. vraagt de lidstaten de kwijtschelding van de schulden ten voordele van de 
ontwikkelingslanden uit te breiden; is van mening dat dit programma voor kwijtschelding 
van de schulden gepaard moet gaan met maatregelen voor milieubescherming en 
mechanismen inzake de overdracht van milieuvriendelijke technologieën;

19. benadrukt dat de herziene strategie aantoonbaar een zodanige hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) tot doel moet hebben dat haar handelsverkeer aan 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en aan internationale verbintenissen voor 
milieubescherming onderworpen is; nodigt de Europese Unie uit te werken aan de 
erkenning en de consequente, transparante en niet-discriminerende toepassing van het 
voorzorgsbeginsel binnen de WTO op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria;

20. nodigt de lidstaten en de Europese Unie uit om binnen de internationale instellingen, 
voornamelijk binnen de VN, de natuurlijke hulpbronnen, vooral water, te erkennen als 
wereldwijde openbare goederen;

De middelen krijgen om te handelen

21. verheugt zich over de aankondiging door het Britse voorzitterschap van de Europese Unie 
om het proces van Cardiff nieuw leven in te blazen; nodigt de Raad uit om, met de hulp 
van de Commissie, daadkrachtige maatregelen voor de integratie van het milieubehoud in 
de andere beleidslijnen te treffen;

22. wijst op het belang van de integratie van het concept duurzame ontwikkeling in het geheel 
van openbare beleidslijnen die op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau en op 
particulier niveau door bedrijven worden gevoerd;
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23. is verheugd over de invoering door de Commissie van een effectbeoordeling voor al haar 
beslissingen en wetsvoorstellen; verzoekt de Commissie het milieuaspect van dit 
instrument te versterken en voortaan beter toe te passen; herhaalt dat het slechts om een 
instrument voor de politieke besluitvorming gaat dat deze laatste in geen geval kan en 
mag vervangen; 

24. is verheugd over de aanvaarding door de Commissie en door Eurostat van zo'n 150 
indicatoren en over hun onderverdeling in drie niveaus om de tenuitvoerlegging van de 
strategie voor duurzame ontwikkeling en de progressieve verwezenlijking van de 
vastgestelde doelstellingen te evalueren; nodigt de Commissie en Eurostat uit de 
indicatoren regelmatig te evalueren en deze zo nodig aan te passen zodat men een beter 
beeld van de evolutie van de problemen en het milieu krijgt;

Aanmoediging door marktinstrumenten

25. neemt kennis van het voorstel van de Commissie om aan de traditionele reglementaire 
maatregelen marktinstrumenten toe te voegen, zoals de internalisering van de kosten, 
ecotaksen, subsidies of een systeem voor de uitwisseling van uitstootquota;

26. ondersteunt de vraag van de Europese Commissie om de marktprijzen de werkelijke 
kostprijs van de economische activiteit te laten weerspiegelen, met name voor het milieu, 
teneinde het productie- en consumptiepatroon te wijzigen; is van mening dat maatregelen 
in die zin snel moeten worden genomen en toegepast in de sector van het wegvervoer om 
het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen;

27. benadrukt dat er bij een dergelijke werkwijze met ieders inkomen rekening moet worden 
gehouden en dat de bevrediging van behoeften, vrijheden en grondrechten en de kwaliteit 
van het milieu met elkaar moeten worden verzoend;

28. benadrukt dat de voorwaarden voor toekenning van EU-subsidies en -steun, in het 
bijzonder op het gebied van het GLB, moeten bijdragen tot de totstandkoming van het 
beleid voor duurzame ontwikkeling;

29. ondersteunt de invoering van ecotaksen op communautair niveau; benadrukt dat ze, naar 
het voorbeeld van andere marktinstrumenten, onontbeerlijk zijn voor een efficiënt beleid 
voor vermindering van de vervuiling; nodigt de Commissie uit voorstellen te doen en 
nodigt de lidstaten uit de eerste Europese ecotaks uiterlijk in 2009 aan te nemen;

30. benadrukt evenwel de beperkingen van een beleid voor het beheer van de hulpbronnen en 
voor vermindering van de vervuiling dat voornamelijk op marktinstrumenten gestoeld is; 
nodigt de Commissie uit zich op de zogeheten marktinstrumenten te richten en deze te 
ontwikkelen;

Innovaties
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31. staat achter het voorstel van de Commissie om te investeren in innovatie inzake 
milieuvriendelijkere technologieën en wetenschappelijk en technisch onderzoek dat met 
milieu- en sociale problemen rekening moet houden; betreurt evenwel dat de Commissie 
geen melding maakt van het percentage van het BBP dat aan investeringen moet worden 
gedaan om de ontwikkeling van nieuwe milieutechnologieën te ondersteunen;

32. is van mening dat milieutechnologieën weliswaar een belangrijk middel zijn om de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te behalen, maar uiteindelijk de grenzen van 
hun rendement zullen bereiken; moedigt de snelle aanvaarding en toepassing aan van de 
nodige maatregelen om onze productie-, verkeers- en consumptiepatronen te veranderen;

Toepassing van de beginselen van duurzame ontwikkeling

33. herhaalt dat het beginsel dat de vervuiler betaalt en het voorzorgsbeginsel moeten worden 
bevestigd als regulerend beginsel van het openbare beleid inzake volksgezondheid, 
voedselveiligheid, consumentenbescherming en milieubescherming;

34. nodigt de Commissie en de Raad uit grondig na te denken over het vervangingsbeginsel, 
aangezien dit een krachtige impuls kan zijn voor de stimulering van onderzoek naar en de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu en de gezondheid;

Informatie en bewustmaking van burgers en bedrijven

35. is van mening dat milieubescherming gepaard moet gaan met informeren, sensibiliseren 
en opvoeden; is van oordeel dat de strategie het resultaat moet zijn van een transparant 
proces dat de Europese burgers met elkaar verbindt, en dat hiervoor de volledige 
tenuitvoerlegging vereist is van de Conventie van Aarhus1 betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden;

36. nodigt de Commissie en de lidstaten uit met de verdere uitbouw van de milieueducatie 
door te gaan en deze een volwaardig onderdeel van het basisonderwijs te maken, en
informatie- en sensibiliseringsprogramma's voor volwassenen op te zetten;

37. nodigt uit tot een zodanige uitwerking van levenslang leren dat bij beroepsopleidingen
meer rekening wordt gehouden met de toekomstige ontwikkelingen in 
productietechnieken en -wijzen; benadrukt dat deze aanpak voor alle werknemers en met 
name die in loondienst, een belangrijke manier is om zich nieuwe technologieën eigen te 
maken en zodoende met de arbeidsmarkt mee te evolueren;

De thematische strategieën

38. betreurt dat de Commissie geen enkele van de zeven thematische milieustrategieën op de 
politieke agenda heeft aangenomen; verzoekt de Commissie dan ook zo snel mogelijk in 

  
1 PB L 124 van 17.5.2005, blz. 4.
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actie te komen zodat alle thematische strategieën uiterlijk in de zomer van 2006 worden 
aangenomen;

39. stelt met tevredenheid de aanvaarding en herziening van verschillende communautaire 
milieubeschermingswetten vast; is echter van mening dat vele hiervan, met name de 
hervorming van het GLB en het visserijbeleid, onvoldoende rekening houden met de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en nog steeds een voorkeur voor intensieve 
productiewijzen uitdragen;

Conclusies

40. verheugt zich over de bereidheid van de Commissie om maatregelen ten voordele van 
duurzame ontwikkeling te nemen; betreurt evenwel dat er sprake is van een discrepantie 
tussen de uitgesproken intenties en de voorgestelde beleidslijnen; is met het oog op de 
algehele achteruitgang van het milieu van mening dat de prioriteiten bij een herziening 
van de strategie voor duurzame ontwikkeling niet alleen bij maatregelen ter coördinatie en 
verbetering van de kennis moeten liggen, maar ook bij de formulering van duidelijke 
acties en doelstellingen op middellange en lange termijn, van de nodige instrumenten en 
van een systeem voor periodieke controle, opvolging en evaluatie;

41. is er ten stelligste van overtuigd dat duurzame ontwikkeling voor de Europese Unie een 
fundamenteel en cruciaal instrument vormt voor de bevordering van de economische en 
sociale vooruitgang, de levensstandaard van haar burgers verbetert en een nieuwe visie op 
het beleid ten dienste van de emancipatie van de mensheid mogelijk maakt;

42. merkt nogmaals op dat de herziene strategie in de eerste plaats inhoudt dat we onze 
productie- en consumptiepatronen ingrijpend moeten wijzigen en diep moeten nadenken 
over de doelgerichtheid van de economische activiteit;

43. brengt in herinnering dat passiviteit steeds grotere directe kosten en gevolgen met zich zal 
meebrengen, de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Unie inzake 
sociale vooruitgang, gezondheid en milieubescherming nog moeilijker zal maken en een 
zware last op de schouders van toekomstige generaties zal zijn;

44. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING

Duurzame ontwikkeling is een fundamentele doelstelling van de Europese Unie, maar 
ook een uitdaging voor de hele wereld.

De strategie voor duurzame ontwikkeling omvat de volgende doelstellingen: werk en welzijn 
voor iedereen, internationale solidariteit en een goede kwaliteit van het milieu. Dit vergt een 
politieke visie voor de lange termijn en op het hoogste niveau.

In 2002 zijn alle betrokken partijen in Johannesburg het eens geworden over de 
beleidsposities die voor de vertegenwoordigers van de ondertekenende landen als routekaart
moesten dienen. Dat was goed nieuws, want men sprak zich uit voor de tenuitvoerlegging van 
beleidslijnen die milieubehoud, solidariteit tussen generaties en vooral een grote inzet voor de 
strijd tegen armoede hoog in het vaandel hadden staan.
Nu, enkele jaren later, moeten we ons bij de feiten neerleggen: van de meeste plannen is niet 
veel terechtgekomen.

Inmiddels hebben we het stadium bereikt dat we dringend actie moeten ondernemen tegen de 
toenemende aftakeling van onze planeet: opwarming van het klimaat, een slechtere lucht- en 
de waterkwaliteit, een toenemende schaarste van natuurlijke hulpbronnen, een steeds meer in 
de knel komende biodiversiteit, buitensporig energieverbruik, meer armoede, de 
geweldspiraal, een algemeen gevoel van onbehagen, veel oorlogen waarmee economische of 
financiële belangen gemoeid zijn. 
De aandacht moet in de eerste plaats gericht zijn op de klimatologische en hydrologische 
processen en met name op hoe zij op interventie van de mens reageren, op de capaciteit voor 
afvalverwerking en recycling van voedingsstoffen, op de bestuiving van gewassen, op het 
behoud van de genetische diversiteit, op alle externe processen die de interne mechanismen 
van ecosystemen beïnvloeden en op de functionele diversiteit, waarvan elke vermindering tot 
een verminderde voortplantingscapaciteit leidt.

Duurzame ontwikkeling moet op drie uitdagingen een antwoord bieden:

1) Sociaal
Het inkomen van de rijksten die in de toplaag van 1 % zitten, is gelijk aan dat van 57 % van 
de armsten. Verder verbruikt 20 % van de burgers 80 % van de natuurlijke hulpbronnen.
2,4 miljard mensen hebben geen toegang tot rudimentaire medische zorg.
1,2 miljard mensen moeten van minder dan één dollar per dag leven.
1,2 miljard mensen hebben geen toegang tot drinkwater.
900 miljoen mensen zijn ondervoed.
Per jaar sterven 17 miljoen mensen aan een besmettelijke of parasitaire ziekte die normaal 
gesproken goed te genezen is.

2) Milieu
De economische ontwikkeling van de rijke landen berust grotendeels op een overconsumptie 
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die het ecologische evenwicht van de planeet en de biosfeer in gevaar brengt, de natuurlijke 
hulpbronnen vernietigt of uitput, de grote vervuilingsbronnen doet toenemen, het klimaat 
verstoort en ernstige schade toebrengt aan de biodiversiteit.
Volgens cijfers van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) wordt 1 op 
de 8 vogelsoorten en 1 op de 4 zoogdiersoorten met uitsterven bedreigd.
Er zijn steeds meer natuurrampen. De afgelopen zomer hadden veel Europese landen met 
overstromingen en branden te kampen en in de Verenigde Staten heeft de orkaan Katrina 
enorm veel schade aangericht.

3) Democratie
De volkeren moeten samen de essentiële waarden en het gemeenschappelijk goed voor de 
mensheid opnieuw definiëren.

Waarom een dergelijke discrepantie tussen woorden en daden?

Iedereen weet aan welke risico's we de planeet en de mensheid blootstellen. We weten dat we 
onze productie- en consumptiepatronen moeten aanpassen, maar we zijn er nog niet in 
geslaagd het bestaande economische model op duurzame wijze te laten evolueren. Dit 
economische model heeft wereldwijd in de geïndustrialiseerde landen een beter "welzijn voor 
iedereen" mogelijk gemaakt, maar het lukt maar niet de negatieve gevolgen met efficiënte 
mechanismen te neutraliseren. De drang naar groei blijft de belangrijkste doelstelling, zonder 
dat we ons op nieuwe indicatoren voor menselijke ontwikkeling baseren.

De dringende behoefte aan een klimaatbeleid

Het feit dat er steeds meer en steeds grotere natuurrampen plaatsvinden, mogen we niet naast 
ons neerleggen. We moeten dringend actie ondernemen, want onze eigen toekomst hangt af 
van onze capaciteit om de klimaatevolutie om te buigen. De EU heeft zich in deze kwestie 
sterk geëngageerd, zowel op het niveau van internationale conferenties als bij de 
tenuitvoerlegging van haar sectorale beleid. De EU heeft blijk gegeven van haar 
vastberadenheid en goede wil door zich als doel te stellen de broeikasgassen met 8 % (ten 
opzichte van 1990) te verminderen. Door in richtlijnen voor de vermindering van de uitstoot 
te voorzien, is de industriële uitstoot afgenomen. Striktere regels voor auto's hebben geleid tot 
auto's die zuiniger zijn met energie en beter zijn voor het milieu. De in het vervoer 
gesignaleerde trends zijn evenwel alarmerend, want de toename van het wegvervoer trekt niet 
alleen een wissel op het sociale en milieuvlak, maar ook op het economische vlak. Een 
slagvaardig beleid is op dit vlak onontbeerlijk. De EU moet zich 100 % inzetten voor de 
omschakeling van het wegvervoer naar andere vervoerwijzen, met name over het spoor en 
over het water. Dit illustreert duidelijk de paradox waarmee de EU wordt geconfronteerd:
enerzijds geldt de volledige vrijheid van verkeer van goederen en anderzijds zijn er de 
gevolgen van deze grenzeloze vrijheid: meer vervuiling en steeds minder energiebronnen. zo 
kan het gebeuren dat bepaalde basisvoedingsmiddelen soms honderden kilometers afleggen 
om elders tegen de laagste kostprijs verwerkt te worden voordat ze weer op de 
oorspronkelijke markt terechtkomen. Dat is met name het geval voor enkele zuivelproducten 
en groenten.
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Een slagvaardig vervoersbeleid is onontbeerlijk. Dit zou moeten leiden tot een vermindering 
van het verbruik van vervuilende fossiele brandstoffen. Verder worden we zo minder 
afhankelijk van energie, terwijl de gezondheid van de Europeanen, die steeds meer onder de 
luchtvervuiling te lijden heeft, erop vooruit zal gaan. 

Hiervoor moeten we de vervoerskosten doorberekenen in de kostprijs van de producten of een 
milieubelasting voor het vervoer hanteren. Meer globaal gezien moet de mobiliteit deel 
uitmaken van ambitieuze beleidsmaatregelen, waarbij de EU het uitgelezen orgaan is om 
bijvoorbeeld Europese spoorwegnetten aan te leggen. Onderzoek en technologische innovatie 
zijn ook essentiële instrumenten; de begroting die aan het 7de PCRD wordt toegekend, moet 
dan ook gelijke tred houden met deze inzet.

Landbouw en waterverbruik

De algemene waterkwaliteit blijft dalen. Er zijn steeds ingrijpendere behandelingen nodig om 
water drinkbaar te maken. Bij de teelt worden nieuwe chemische verbindingen ingezet die 
vervolgens in het natuurlijke milieu terechtkomen. Dit geldt met name voor de landbouw, wat 
in ruime mate bijdraagt tot de eutrofiëring van zoet water en kustwateren en tot de vervuiling 
van het grondwater door nitraten. De ontwikkeling van de waterkwaliteit is rechtstreeks 
verbonden met het gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa en daarom moeten we de 
regels van eco-conditionaliteit, zoals deze in het kader van de hervorming van het GLB zijn 
vastgelegd, daadwerkelijk toepassen en verder versterken. Een adequaat water- en 
energiebeheer vereist nieuwe productiemodellen en de aanpassing van de bestaande productie. 
EU-steun en -subsidies moeten aan duurzame productiesystemen voorbehouden zijn.

Biodiversiteit

De biodiversiteit komt door ons productiesysteem steeds meer in het geding. De economische 
activiteit en het ongebreidelde najagen van groei zijn funest voor de ecosystemen. Intensieve 
productiemethoden hebben de laatste decennia aanzienlijke schade aan ongeveer een derde 
van de vruchtbare aarde op de hele wereld toegebracht en hebben de visstand in grote 
gebieden verstoord of zelfs tot bijna nul gereduceerd. Deze overactiviteit vormt een 
onophoudelijke aanslag op de biodiversiteit, met alle gevolgen van dien. Zo worden vaak 
onbekende chemische bestanddelen en genen vernietigd, waardoor ze nooit kunnen worden 
onderzocht. De Conventie van Montréal, die in 1992 werd ondertekend, stelt dat elke natie 
verantwoordelijk is voor de biodiversiteit op haar grondgebied. Het probleem moet echter op 
wereldschaal worden aangepakt, waarbij de internationale gemeenschap de 
ontwikkelingslanden moet ondersteunen. Om bepaalde natuurlijke milieus beter te 
beschermen en te herstellen moeten we over meer precieze indicatoren beschikken en een 
betere coördinatie tussen de instellingen tot stand brengen. Voor het zeemilieu moeten de 
inspanningen om de doelstellingen van Johannesburg te halen worden voortgezet ten gunste 
van een duurzaam gebruik van de visstand in 2015. Naar het voorbeeld van het netwerk 
Natura 2000, een Europees ecologisch netwerk van beschermde natuurgebieden, moeten we 
een lijst opmaken van de biodiversiteit in het zeemilieu, in overeenstemming met de 
verbintenissen die de Europese Unie in het kader van het OSPAR-verdrag (Verdrag inzake de 
bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan) is 
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aangegaan.

Gezondheid en milieu

De correlatie tussen het milieu en onze gezondheid staat buiten kijf: meer mensen met een 
allergie, meer sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling, vruchtbaarheidsproblemen, 
sterfgevallen als gevolg van kanker. We moeten dringend een actieplan opstellen met 
voldoende middelen en gekwantificeerde doelstellingen.

Bij het door de Commissie voorgestelde Actieplan voor milieu en gezondheid hebben we het 
reeds gesignaleerd: we hebben concrete maatregelen en voldoende financiële middelen nodig.

Ontwikkelingshulp

In het kader van de ontwikkelingshulp moeten we programma's opstellen die gebouwd zijn op 
een visie op de grote problemen die complete regio's treffen en niet zozeer financiële steun 
verlenen aan afzonderlijke projecten zonder samenhang of synergie. Hierdoor zouden we een 
aantal struikelblokken kunnen vermijden. Een voorbeeld: de hulp die aan Tanzania wordt 
geboden om visverwerkende bedrijven aan de exportnormen te helpen voldoen, heeft 
negatieve gevolgen voor de plaatselijke bevolking omdat deze voedselbron voor hen verloren 
gaat. Aangezien de gehele vangst aan het buitenland wordt verkocht, dreigen problemen van 
ondervoeding en zelfs hongersnood in dit land dat niet over voldoende voedingsmiddelen 
beschikt. We moeten ook waakzaam zijn voor de tenuitvoerlegging van de akkoorden van 
Doha en nagaan of de doelstelling voor toegang tot geneesmiddelen voor ontwikkelingslanden 
wel effectief is.

Het concept van eerlijke handel, dat nog nauwelijks zijn weg naar de praktijk heeft gevonden, 
impliceert een productie- en consumptiepatroon dat volledig tot duurzame ontwikkeling 
bijdraagt. Dit moeten we dan ook op het niveau van de Europese Unie aanmoedigen.

Hoe kunnen we de middelen voor de tenuitvoerlegging van duurzame ontwikkeling 
verbeteren? 

Het wetgevend proces moet worden versneld. Om een efficiënte tenuitvoerlegging van 
duurzame ontwikkeling te verzekeren moeten we voor elke sector volgens een nauwgezette 
kalender gekwantificeerde doelstellingen opstellen, met gepaste hulpmiddelen voor opvolging 
en periodieke evaluaties. Een efficiënte controle, mét sanctiemogelijkheden, moet worden 
ingevoerd. Het proces van Cardiff moet nieuw leven worden ingeblazen opdat alle sectoren 
het concept van duurzame ontwikkeling gaan toepassen. Dit moet op interdisciplinariteit
gebaseerd zijn, zodat nieuwe kennisgebieden kunnen worden aangeboord.

Het dynamisme van Europa op het gebied van innovatieve milieutechnologieën is algemeen 
bekend, maar het concept duurzame ontwikkeling moet nog in alle aspecten van onderzoek en 
innovatie doordringen. 

De financiële vooruitzichten moeten rekening houden met O&O en de toepassing van 
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milieunormen door de lidstaten. 

We moeten van internationaal tot lokaal niveau nieuwe bestuursvormen creëren, zodat
iedereen erbij betrokken is. De WTO zou de kapitaalmarkten en het handelsverkeer moeten 
reglementeren om dumping op sociaal en milieugebied te vermijden.

Besluit

Ons huidig productiepatroon maakt weliswaar groei mogelijk, maar is funest voor ons milieu.
Wetenschappelijke en technische vooruitgang alleen zijn niet voldoende om dit proces een 
halt toe te roepen. Naast een echte politieke wil moeten we bijgevolg de burger 
verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen. Hij moet zich van dit proces bewust worden en zijn 
leefpatroon aanpassen zodat toekomstige generaties ook een leefbare planeet hebben. De 
overheden en de burgermaatschappij moeten dus samenwerken. Duurzame ontwikkeling 
vereist een overkoepelend, wereldwijd perspectief dat de dagelijkse beslommeringen en 
individuele belangen overstijgt.


