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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een thematische strategie voor het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen
(2006/2210(INI))

Het Europees Parlement,

- gezien de mededeling van de Commissie "Naar een thematische strategie voor het 
duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen" (COM(2003)0572),

- gezien de mededeling van de Commissie "Thematische strategie inzake het duurzame 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen"(COM(2005)0670),

- gelet op de Herziening van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling (EU- SDO). 
Herziene Strategie- Vernieuwde strategie1,

- gelet op de Conventie inzake Biodiversiteit,

- gelet op de Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 
2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's2,

- gelet op de artikelen 2 en 6 van het EG-Verdrag, volgens welke de eisen inzake 
milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de diverse sectoren van het 
communautaire beleid met het oog op bevordering van milieuvriendelijke ontwikkeling 
van de economische activiteiten,

- gelet op artikel 174 van het EG-Verdrag,

- gelet op het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (6e MAP)3,

- gezien de mededeling van de Commissie "Werk maken van duurzaam 
hulpbronnengebruik: een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling"
(COM(2005)0666),

- gelet op zijn resolutie van 5 juli 2005 over de stimulering van technologieën voor 
duurzame ontwikkeling: een Actieplan voor de Europese Unie inzake 
Milieutechnologieën4,

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2006),

A. overwegende dat door de snelle demografische ontwikkelingen in de wereld, de komende 
decennia, steeds grotere druk komt te staan op het klimaat, op de natuurlijke hulpbronnen 

  
1 Document van de Raad  10117/06 van 9.6.2006.
2 PB L 197 van 21.7.2001, blz.30.
4 PB C 157 E van 6.7.2006, blz. 77.
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en biodiversiteit en dat dit tevens te maken heeft met een welvaartskloof tussen de 
geïndustrialiseerde wereld en de ontwikkelingslanden,

B. overwegende dat door de snelle groei van de wereldbevolking tegen 2010 al 400 miljoen 
mensen meer op aarde zullen wonen dan nu, overwegende dat in een wereld waarin de 
wederzijdse afhankelijkheid alsmaar groter wordt, we niet kunnen blijven produceren en 
consumeren op de huidige wijze en dat wereldwijd 15500 plant- en diersoorten sterk met 
uitsterven worden bedreigd, dat in de afgelopen decennia hebben, nagenoeg alle vormen 
van ecosystemen en alle soorten al zeer zwaar hebben geleden en ook zoet water een 
kostbare hulpbron is, die onder druk staat, overwegend dat de mondiale watercrisis een 
bedreiging vormt voor mensenlevens en duurzame ontwikkeling en uiteindelijk ook voor 
vrede en veiligheid,

C. overwegende dat volgens het UN 2005 Millennium Ecosystem Assessment er, sinds het 
begin van de jaren '60, een afname is van 2/3 van alle ecosystemen, en dat de vraag naar 
natuurlijke hulpbronnen in dezelfde periode met 70 % is gestegen,

D. overwegende dat de toenemende economische groei in de ontwikkelingslanden de druk op 
het milieu nog meer zal verhogen,

E. overwegende dat de vooruitgang op het vlak van kennis en technologie van cruciaal 
belang is om een evenwicht te bereiken tussen de economische groei, enerzijds, de sociale 
en ecologische duurzaamheid, anderzijds,

F. overwegende dat volgens artikel 6 van het Verdrag, versterkt door het Cardiff Process, 
milieubeschermingsvereisten in de beschrijving en uitvoering van het EU-beleid moeten 
worden geïntegreerd,

G. overwegende dat er weinig aanvullendheid en onvoldoende coördinatie bestaat tussen de 
verschillende internationale fora voor duurzame ontwikkeling (Verdrag inzake 
biologische diversiteit, Protocol van Kyoto, Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming, 
enz.),

H. overwegende dat in de strategie van de EU voor groei en werkgelegenheid1, gesteund door 
de Voorjaarstop van 2005, hoge prioriteit wordt verleend aan een duurzamer gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, en roept de EU op het voortouw te nemen door over te schakelen 
op een duurzamere consumptie en productie in de wereldwijde economie,

I. overwegende dat de Commissie in haar Mededeling betreffende de herziening van de EU-
strategie voor duurzame ontwikkeling - Een actieplatform (COM(2005)0658) stelt dat:

- de EU en de lidstaten moeten blijven investeren in onderzoek en technologie om 
nieuwe productie- en consumptiemethoden te vinden die kosteneffectief zijn en zuinig 
omgaan met de beschikbare hulpbronnen

- de EU zichzelf moet positioneren als wereldleider op het gebied van eco-efficiënte 
technologieën, om zo de hoge mate van afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen 
in te perken

- de EU het vermogen van de aarde moet beschermen om de meest diverse 
levensvormen te laten bestaan, de grenzen van de natuurlijke hulpbronnen van onze 
planeet moet eerbiedigen en moet zorgen voor een hoge mate van bescherming en 

  
1 COM(2005)0024.
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verbetering van het milieu

- tegen 2012 12% van het energieverbruik van de lidstaten afkomstig moet zijn uit 
duurzame bronnen

- tegen 2010 21% van het electriciteitsverbruik van de lidstaten afkomstig moet zijn uit 
duurzame hulpbronnen,

J. overwegende dat het 6e MAP:

- een programma vaststelt waarvan de doelstellingen aansluiten bij de essentiële 
prioriteiten van de Gemeenschap, namelijk: klimaatverandering, natuur en 
biodiversiteit, milieu, volksgezondheid en levenskwaliteit, natuurlijke hulpbronnen en 
afval,

- vereist dat veranderingen van subsidieregelingen die aanzienlijke negatieve 
milieueffecten hebben en niet met duurzame ontwikkeling te verenigen zijn, moeten 
gestimuleerd worden,

- stelt dat thematische strategieën relevante kwalitatieve en kwantitatieve 
milieudoelstellingen en tijdschema's moeten omvatten,

K. overwegende dat de landbouwsector 50% van de grond in beslag neemt, 30% van het 
water gebruikt en 20% van het brandstoffengebruik voor zijn rekening neemt,

L. overwegende dat één van de Millenniumdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2000 
hebben aangenomen erin bestaat een duurzaam milieu voor 2015 te waarborgen door het 
integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en programma's, door het keren 
van het verlies van natuurlijke hulpbronnen en de halvering van het aantal mensen zonder 
toegang tot veilig drinkwater, overwegend dat voor 2020 de levensomstandigheden van 
ten minste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk verbeterd moeten zijn,

M. overwegende dat ieder jaar 5 à 6 miljoen mensen, vooral kinderen, sterven ten gevolge 
van ziektes veroorzaakt door de water- en luchtvervuiling,

N. overwegende dat duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen een 'conditio sine qua 
non' is voor de welvaart op lange termijn,

O. overwegende dat beter beheer en voorkoming van overexploitatie van hernieuwbare 
natuurlijke hulpbronnen, zoals visbestanden, biodiversiteit, water lucht, bodem en 
atmosfeer, uiterlijk tegen 2015 tot het herstel moet leiden van aangetaste mariene 
ecosystemen, overeenkomstig het uitvoeringsplan van Johannesburg (2002)1,

P. gezien uiterlijk in 2010 een halt moet worden toegeroepen aan het verlies aan 
biodiversiteit,

Q. overwegende dat er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan in productiviteit van de 
hulpbronnen, overwegend dat het wegwerken van deze verschillen op zich al zou 
betekenen dat de verbeterde productiviteit leidt tot een vermindering van de hoeveelheid 
gebruikte natuurlijke hulpbronnen, bijgevolg minder druk op het milieu en een betere 
concurrentiepositie van de lidstaten,

R. overwegende dat het Actieplan voor de Europese Unie inzake milieutechnologieën 

  
1 VN-Top over Duurzame Ontwikkeling, Johannesburg 2002.
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- erop wijst dat door efficiënt gebruik van hulpbronnen en materiaal de kosten voor de 
industrie en de gezinnen dalen, daardoor middelen vrijkomen en de EU-economie 
minder afhankelijk wordt van schaarse hulpbronnen en van de hoogst onstabiele 
markten,

- opmerkt dat schaarse hulpbronnen vaak de oorzaak zijn van regionale conflicten in 
ontwikkelingslanden,

- wijst op de noodzaak technologieën te bevorderen die gericht zijn op de preventie van 
natuurrampen of activiteiten die tot de vernietiging of aantasting van natuurlijke 
hulpbronnen kunnen leiden,

S. overwegende dat een beleid alleen kan uitgevoerd worden indien ook de burgers en de 
consumenten ertoe aangezet worden om hun consumptiegedrag aan te passen aan de eisen 
gesteld door het milieu en de volksgezondheid,

1. aanvaardt de mededeling van de Commissie, maar is de mening toegedaan dat deze niet 
kan beschouwd worden als een echte strategie, maar eerder als een uitstel van de strategie;

2. betreurt het totale gebrek aan politieke wil van de Commissie;

3. stelt vast dat de Thematische strategie niet beantwoordt aan de doelstellingen van het 6e 
MAP van de Europese Gemeenschap;

4. is van mening dat, zelfs indien er nood is aan meer specifieke gegevens in bepaalde 
domeinen, dit niet als excuus mag gebruikt worden voor het uitstel van noodzakelijke 
maatregelen die moeten genomen worden om het duurzame gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen te bewerkstelligen; bovendien is de huidige beschikbare kennis voldoende 
om nu reeds concrete acties te ondernemen om het duurzame gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen te verbeteren;

5. benadrukt de wezenlijke doelen van het duurzame gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen, waaronder een hoge graad van bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid, de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen voor de komende 
generaties, de stabiliteit en de welvaart van ons economisch en sociaal systeem, het 
hulpbronnengebruik beperken waardoor de impact op het milieu afneemt en stabiliseert;

6. is van mening dat de Commissie het Parlement, de Europese publieke opinie en het milieu 
serieus zou moeten nemen; en zo vlug mogelijk deze ' non-strategie' zou moeten 
vervangen door ambitieuze voorstellen, met inbegrip van duidelijke doelstellingen en 
bindende tijdstabellen;

7. is van mening dat door het uitstellen van concrete acties, de EU haar concurrentiepositie 
zal verliezen op het vlak van innovatie en de handel in nieuwe eco-efficiënte 
technologieën;

8. verwelkomt de erkenning door de Commissie dat het beleid tot op heden op het vlak van 
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen onvoldoende is gebleken;

9. acht de oprichting van een Europees Gegevenscentrum vóór 2008 nuttig, indien zijn taak 
erin bestaat om de gekende indicatoren periodiek te beoordelen en te optimaliseren, en 
tevens de nog onbekende indicatoren die noodzakelijk zijn uit te werken, om het 
uiteindelijke doel, namelijk de impact van het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen op 
het milieu en de volksgezondheid tot een minimum te herleiden;



PR\638170NL.doc 7/10 PE 380.809v01-00

NL

10. deelt niet de mening van de Commissie dat er geen indicatoren bekend zijn om nu  reeds 
concrete, duidelijke en tijdsgebonden doelstellingen in de strategie op te nemen; er zijn nu 
reeds bekende indicatoren: GDP (Gross Domestic Product), DMI (Direct Material Input), 
en DMC (Domestic Material Consumption);

11. is van oordeel dat aan de hand van een praktische set indicatoren de vuistregel kan worden 
geformuleerd "hoe minder natuurlijke hulpbronnen gebruikt worden, hoe kleiner de 
impact op het milieu is";

12. is van mening dat, indien vermindering van gebruik van natuurlijke hulpbronnen gepaard 
gaat met het overstappen naar een alternatief, er eerst onderzoek naar de milieu-impact 
van dit alternatief dient gedaan te worden;

13. roept de EU op er voor te zorgen dat alle communautaire instrumenten en wetgeving als 
geheel bijdragen tot de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en het tot stand 
komen van duurzame ontwikkeling in de EU en landen buiten de EU;

14. is van oordeel dat tegen het jaar 2030 het gebruik van primaire niet-vernieuwbare 
hulpbronnen met factor 4 moet verminderen, oftewel het tegen 2030 halveren van het 
natuurlijke hulpbronnengebruik en het gelijktijdig creëren van een verhoging van de 
welvaart op wereldniveau. Stelt vast dat de volgende indicatoren gebruikt kunnen worden: 
TMR (Total Material Requirement), DMI (Direct Material Input) en DMC (Direct 
Material Consumption); deze indicatoren geven aan hoeveel hulpbronnen worden gebruikt 
in een economie; door het GDP met deze indicatoren te delen kan men de productiviteit 
van natuurlijke hulpbronnengebruik meten;

15. gaat er mee akkoord dat er momenteel geen geschikte indicator bestaat die de vooruitgang 
kan meten van de verminderde impact op het milieu van het hulpbronnengebruik, de 
zogenaamde eco-efficiëntie-indicator, en dat deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
tegen 2008, dient te worden ingesteld;

16. is van mening dat fiscale instrumenten en subsidies aangewend kunnen worden om het 
gebruik van milieubelastende hulpbronnen terug te dringen met name door middel van 
verschuiving van subsidies;

17. stelt vast dat de ontkoppeling van economische groei en verbetering van de 
hulpbronnenefficiëntie reeds in 9 lidstaten (waaronder Duitsland en Finland) en in Japan 
als een politieke doelstelling beschouwd wordt; dit belet echter niet dat de absolute 
consumptie van  natuurlijke hulpbronnen hoog blijft; een politiek beleid met betrekking 
tot duurzaam gebruik van de natuurlijk hulpbronnen zou zich moeten concentreren op een 
betere ontkoppeling van de economische groei en het gebruik van hulpbronnen, door een 
absolute vermindering van de gebruikte hulpbronnen te beogen;

18. is van oordeel dat de negatieve impact van het totale hulpbronnengebruik in de EU per 
categorie hulpbronnen gehalveerd moet worden, bijvoorbeeld middels sectorale aanpak in 
de bouw, bij transport en andere sectoren, om de impact en de afhankelijkheid van deze 
hulpbronnen te verminderen;

19. is van mening dat tegen 2050 het gebruik van primaire niet-hernieuwbare materialen met 
een factor 10 moet verminderen, waarbij rekening wordt gehouden met een rechtvaardige 
distributie van de hulpbronnen en een toenemende wereldbevolking, recyclage en 
hergebruik van meer dan 95% van de materialen, wat moet resulteren in een volledige 
verdwijning van onbehandeld en onbruikbaar afval;
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20. is van oordeel dat de strategie op verschillende beleidsniveaus en beleidsterreinen moet 
toegepast worden;

21. is van mening dat met name het landbouwbeleid mede gericht dient te zijn op het 
terugdringen van de druk op het milieu middels het duurzame gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen waaronder, maar niet beperkt tot, grond, water en brandstoffen;

22. is van oordeel dat de lidstaten de EU-biodiversiteitsstrategie moeten uitvoeren, zowel in 
de visserij als op andere gebieden, en in samenwerking met de Commissie maatregelen 
moeten nemen om vóór 2010 de stopzetting van het verlies aan biodiversiteit als 
doelstelling te bereiken;

23. benadrukt de noodzakelijkheid van steun aan ontwikkelingslanden door middel van, maar 
niet beperkt tot, het delen van technologie en kennis;

24. benadrukt het belang voor deze strategie van de reeds in andere beleidsstrategieën 
opgenomen eis dat tegen 2010 gemiddeld 12% van het energieverbruik binnen de EU en 
21 % van het electriciteitsverbruik binnen de EU afkomstig moet zijn van duurzame 
natuurlijke hulpbronnen, te verhogen tot 15% in 2015; 

25. stelt in lijn met het beleid ten aanzien van energieverbruik dat tegen 2010 gemiddeld 12% 
van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen binnen de EU afkomstig moet zijn van 
aantoonbaar duurzaam beheerde hulpbronnen, te verhogen tot 15% in 2015;

26. stelt dat de EU alles in het werk dient te stellen om consumenten en producenten goede 
voorlichting te verschaffen over natuurlijke hulpbronnengebruik en dat consumenten en 
producenten betrokken worden bij ideeën ten aanzien van verandering die kunnen leiden 
tot duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

27. stelt dat het EU-beleid zo opgesteld dient te worden dat het de lidstaten zal stimuleren en 
zeker niet ontmoedigen om ambitieuzer te zijn in hun aanpak op het gebied van 
verbetering van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

28. verwelkomt alle initiatieven van de Commissie die kunnen leiden tot het duurzame
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en die leiden tot vermindering van de negatieve 
impact van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op het milieu;

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

Natuurlijke hulpbronnen worden serieus en steeds meer bedreigd door afbraak, uitputting en 
verontreiniging. De economische groei in de wereld gaat gepaard met toenemende 
consumptie van hernieuwbare en niet hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. De draagkracht 
van het milieu wordt nu al fors overtroffen. Deze stellingname kan zelfs de Commissie 
beamen. Mijn visie over de wijze waarop deze bedreiging aangepakt kan worden wijkt qua 
ambitie echter sterk af van de door de Commissie gepresenteerde Communicatie.

Een goed opgebouwde strategie die op zijn minst voldoet aan de eisen gesteld in het zesde 
Milieu Actie Programma is hard nodig. Ten aanzien van het duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen zitten we met een soortgelijk probleem als met klimaatsverandering. We kunnen 
de situatie verbeteren, maar dan moeten we dit wel snel doen. Hierbij is geen plaats voor 
politieke laksheid. We dienen ambitieuze initiatieven te nemen en bereid te zijn dwingende 
maatregelen te initiëren. Halfbakken maatregelen leiden niet tot een oplossing. Kort gezegd: 
we hebben het in eigen hand. 

We moeten bereid zijn politieke wil te tonen en maatregelen durven nemen ten aanzien van: 
ons consumptie- en productiegedrag, het zoeken naar alternatieven, het aannemen van een 
andere levensstijl, het ondersteunen van ontwikkelingslanden, het betrekken van alle 
beleidsterreinen waaronder ook landbouw en visserij, het vermijden van politieke disharmonie 
tussen de verschillende eenheden in de Unie en het vermijden van politieke disharmonie 
tussen de lidstaten.

Een reeks van oplossingen zou gezocht kunnen worden in: een goede voor een ieder 
toegankelijke database die vooraf omschreven data en uitgewerkte indicatoren zal bevatten, 
duidelijke doelstellingen en bindende tijdsaanduidingen ten aanzien van de vermindering van 
de milieu-impact, maatregelen en richtlijnen tot omschakeling naar alternatieven, verhoging 
van de hulpbronnenproductiviteit (dat wil zeggen meer maken met minder, bijvoorbeeld door 
hergebruik en betere technologie), verminderen van het gebruik van specifieke categorieën 
hulpbronnen bijvoorbeeld met behulp van een prioriteitenlijst, de strategie van toepassing 
verklaren op alle beleidsterreinen die invloed hebben op het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, betrekken van de landbouwpolitiek en het visserijbeleid bij onze strategie, een 
focus op de hele levencyclus van de natuurlijke hulpbronnen (van ontstaan tot aan verwerking 
van het afval), het inzetten van financiële middelen als impuls of juist als ontmoediging, het 
ondersteunen van ontwikkelingslanden bijvoorbeeld door het delen van technologie en kennis, 
meer focus op het gebruik van zonne-, wind- en waterenergie als natuurlijke hulpbronnen, 
consumenten en producenten voorzien van goede voorlichting en een actieve rol in de 
uitwerking van deze strategie geven, en een EU beleid dat de lidstaten stimuleert en zeker niet 
zal ontmoedigen om ambitieuzer te zijn met voorstellen op het gebied van duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen.

De veronderstelling of voorspelling dat het inzetten op duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en het zoeken naar alternatieven om het herstel van het milieu te bewerkstelligen 
zal leiden tot een deuk in de economische groei, kan ik niet beamen. Innovatie op het gebied 
van nieuwe ecosystemen en milieutechnologieën biedt juist perspectieven op de internationale 
markt en kan werkgelegenheid doen stijgen. Het is mijn overtuiging dat duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen de stabiliteit en de welvaart van ons economisch en sociaal 
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systeem zal dienen en uiteindelijk zal bijdragen tot vermindering van armoede, zeker op de 
lange termijn. 
Ik onderstreep dat de arme bevolkingen heel erg worden getroffen, wanneer de kwaliteit en de 
hoeveelheid van natuurlijke hulpbronnen gedegradeerd zijn. Het leven van de arme 
bevolkingen in landelijke milieus hangt heel erg af van natuurlijke hulpbronnen - water en 
bruikbare grond, diversiteit aan natuurlijke hulpbronnen, voorraad uit jacht en visvangst, 
bosproducten en biomassa. De toegang tot zuiver water en zuivere lucht, 
zuiveringsinstallaties, en een betrouwbare toegang tot energie, ontbreken op een gruwelijke 
manier voor een groot aantal armen op het platteland en in de stad. Bossen, die voor meer dan 
90% van de landelijke biodiversiteit zorgen en bijdragen tot het in leven houden van vele 
mensen die in extreme armoede leven, verminderen in de meeste landen. Men schat dat 5 à 6 
miljoen mensen iedere jaar sterven, voor het grootste deel kinderen, ten gevolge van ziekten 
die door het water worden verspreid, evenals door de lucht- en watervervuiling.

Belastinghervorming zou een goed instrument kunnen zijn om beleid te voeren, tenminste als 
deze belastinghervorming inhoudt dat er een verplaatsing is van belastingen die negatief op de 
welvaart drukken (op werk, kapitaal, verbruik) naar welvaartpositieve belastingen. Verder is 
het jammer dat fiscale hervormingsprogramma's er tot nu toe altijd op gericht zijn om de 
arbeidskosten te verminderen. Men moet echter voor ogen houden dat de arbeidsproductiviteit 
met 270% is gestegen gedurende de afgelopen 40 jaar terwijl de productiviteit van energie 
slechts steeg met 20% en deze van ruwe materialen met 100% in dezelfde periode. 
De focus die fiscale hervormingsprogramma's tot nu toe hebben gehad, zou herzien moeten 
worden. Belastingen en subsidies kunnen gebruikt worden om technologische vernieuwingen 
te promoten.

Wat doet de Commissie in haar Communicatie? De Commissie stelt geen doelstellingen, geen 
streefcijfers, zelfs geen routebeschrijving, met andere woorden de Communicatie van de 
Commissie voldoet niet aan het gestelde in het 6e MAP. Dit zou toch wel een minimale basis 
zijn voor een deugdelijk politiek beleid. Ik heb zitten twijfelen tussen een kort rapport waarin 
ik de Commissie zou vragen haar Communicatie terug te trekken en een nieuw stuk te 
fabriceren. Gezien de historie van de Communicatie die er nu ligt en waarvan het produceren 
van het bedroevende eindresultaat een looptijd van vijf jaar heeft gehad denk ik dat milieu en 
economie niet gebaat zijn bij een dergelijke handelswijze van mijn kant. Ik hoop dat ik met de 
opzet van mijn rapport een duw in de betere richting kan geven waarbij concrete acties, 
doelstellingen en tijdslijnen zichtbaar zullen worden in het EU beleid en het beleid van 
individuele lidstaten in de komende jaren en niet pas met een uitstel van twintig jaar.


