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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de evaluatie halverwege van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap
(2007/2204(INI))

Het Europees Parlement,

– 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 
Gemeenschap1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 november 2006 over een thematische 
strategie inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu2,

– gezien zijn standpunt van 14 november 2006 over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Richtlijn mariene 
strategie)3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 april 2007 over een thematische strategie voor 
het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 september 2006 over de thematische strategie 
voor het stadsmilieu5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 november 2007 over de thematische strategie 
voor bodembescherming6,

– gezien zijn standpunt van 14 november 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de bescherming van 
de bodem en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 september 2006 over de thematische strategie 
inzake luchtverontreiniging8,

– gezien zijn standpunt van 26 september 2006 over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor 
Europa9,

                                               
1 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.
2 PB C 314E van 21.12.2006, blz. 131.
3 PB C 314E van 21.12.2006, blz. 86.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0154.
5 PB C 306E van 15.12.2006, blz. 182.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0504.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0509.
8 PB C 306E van 15.12.2006 blz. 176.
9 PB C 306E van 15.12.2006 blz. 103.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 februari 2007 over een thematische strategie 
inzake afvalrecycling1,

– gezien zijn standpunt van 13 februari 2007 het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen2,

– gezien zijn standpunt van 23 oktober 2007 het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire actie 
ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 oktober 2007 over een thematische strategie 
voor een duurzaam gebruik van pesticiden4,

– gezien zijn standpunt van 23 oktober 2007 over het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen5,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
internationale handel, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2007),

A. overwegende dat Europa zich nog niet op de weg bevindt naar echt duurzame 
ontwikkeling, 

B. overwegende dat een schoon en gezond milieu van essentieel belang is voor het 
menselijke welzijn en voor goede maatschappelijke omstandigheden,

C. overwegende dat een goed ontworpen milieubeleid ook kan bijdragen tot het halen van 
andere doelstellingen, zoals een verbetering van het concurrentievermogen, stimulering
van de economische groei en bevordering van de schepping van banen,

1. betreurt dat de evaluatie halverwege van het Zesde Milieuactieprogramma twee jaar 
vertraging heeft opgelopen en vindt het spijtig dat de Europese Unie zich in het algemeen 
niet aan het tijdschema houdt met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen waarin 
het actieprogramma voorziet, in tegenstelling tot wat de Commissie in haar eigen 
evaluatie halverwege stelt; herinnert eraan dat het Zesde Milieuactieprogramma in 
tegenstelling tot zijn voorganger werd goedgekeurd volgens de medebeslissingsprocedure 
van artikel 251 van het EG-Verdrag; eist dat de EU al het mogelijke doet om de in het 
Zesde Milieuactieprogramma bepaalde doelstellingen te halen, omdat een mislukking op 

                                               
1 PB C 287E van 29.11.2007, blz. 168.
2 PB C 287E van 29.11.2007, blz. 136.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0444.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0467.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0445.
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dit gebied de geloofwaardigheid van de EU zou schaden, onder andere in de ogen van 
over de milieusituatie bezorgde burgers;

2. merkt op dat door het gebruik van thematische strategieën als nieuw procedure-
instrument de prelegislatieve processen belangrijker zijn geworden en extra 
mogelijkheden zijn ontstaan wat de betrokkenheid van de belanghebbenden en een 
strategischer aanpak van het wetgevingsbeleid van de EU betreft; betreurt evenwel dat de 
thematische strategieën de duur van het beleidsvormingsproces op milieugebied ook 
hebben verlengd, doordat de formulering van concrete beleidsvoorstellen en de 
goedkeuring van hierop gebaseerde maatregelen erdoor wordt uitgesteld;

3. acht het nodig dat de rol van het Zesde Milieuactieprogramma als milieudimensie van de 
EU-strategie inzake duurzame ontwikkeling wordt versterkt;

Thematische strategieën

4. is van mening dat de EU zich consequent heeft ingezet om de in het Zesde 
Milieuactieprogramma bepaalde milieudiplomatische doelstellingen te halen; herinnert er 
evenwel aan dat het, wat de doelstellingen inzake het stoppen van de klimaatverandering 
en de primaire acties betreft, niet is gelukt alle toezeggingen na te komen; is in het 
bijzonder bezorgd over de toename van de emissies door het verkeer, alsmede over de 
traagheid met betrekking tot de acties op dit gebied, waarmee is geprobeerd de energie-
efficiëntie te verbeteren; herinnert de Commissie eraan een mededeling over 
gekwantificeerde milieudoelstellingen voor een duurzaam vervoersstelsel te publiceren; 
eist dat de lidstaten de landenspecifieke verminderingsdoelstellingen inzake 
broeikasgasemissies overeenkomstig het Protocol van Kyoto tegen 2012 halen; 

5. betreurt dat de doelstelling om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen tegen 
2010 waarschijnlijk niet zal worden gehaald en dat de voorgestelde strategieën met 
betrekking tot de bescherming van het mariene milieu en de bodem tegen 2012 geen 
concrete milieuresultaten zullen opleveren; merkt op dat een grotere inspanning nodig is 
om te helpen bij de integratie van het biodiversiteitsbeleid in andere beleidsterreinen; 
vestigt er de aandacht op dat adequate financiering van Natura 2000 nodig is;

6. is van mening dat Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische stoffen1 met betrekking tot chemicaliën een stap 
voorwaarts is om de risico's voor mens en milieu te verminderen, hoewel deze stap niet in 
alle opzichten overeenkomt met de in het Zesde Milieuactieprogramma bepaalde
doelstellingen; acht het betreurenswaardig dat de thematische strategie voor een 
duurzaam gebruik van pesticiden aanzienlijke vertraging oploopt en dat de maatregelen 
voor de verbetering van de luchtkwaliteit en het stadsmilieu en voor de terugdringing van 
lawaai ver bij de doelstellingen van het milieuactieprogramma achter blijven; verzoekt de 
Commissie zo spoedig mogelijk een herziene richtlijn betreffende nationale 

                                               
1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1. Gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1354/2007 van de Raad (PB L 304 van 
22.11.2007, blz. 1).
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emissieplafonds in te dienen; acht het nodig de richtlijn betreffende omgevingslawaai 
onverkort te handhaven;

7. merkt op dat er voor de specifieke doelstellingen voor waterbescherming waarin het 
Zesde Milieuactieprogramma voorziet, geen grote leemten zijn; verzoekt de Commissie 
evenwel erop toe te zien dat de kaderrichtlijn water onverkort wordt uitgevoerd en de 
integratie van de EU-toezeggingen op het gebied van waterbescherming in andere 
beleidsterreinen opnieuw te evalueren; dringt er bovendien bij de Commissie op aan zo 
spoedig mogelijk een voorstel in te dienen voor een richtlijn om de fosforbelasting in de 
landbouw te beperken;

8. betreurt dat de thematische strategieën inzake natuurlijke hulpbronnen en afval de 
doelstellingen van het Zesde Milieuactieprogramma hebben verwaterd; betreurt dat op 
Europees niveau geen concrete doelstellingen zijn geformuleerd om economische groei 
los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen; is het ermee eens dat bijkomende actie 
op het gebied van bioafval nodig is om het verdere afstappen van storten aan te moedigen 
en ervoor te zorgen dat de beste verwerkingsopties, zoals degene die bijdragen tot het 
milderen van de klimaatverandering, worden gevolgd;

Uitvoering en handhaving van bestaande wetgeving 

9. herinnert eraan dat de volledige en juiste uitvoering van de bestaande wetgeving een 
prioriteit is en is van mening dat bindende wetgeving van centraal belang blijft om de 
milieu-uitdagingen het hoofd te kunnen bieden; verzoekt de begrotingsautoriteiten 
daarom de Commissie als hoedster van de verdragen te voorzien van alle financiële en 
personele middelen om ervoor te zorgen dat het meest efficiënte toezicht op de uitvoering 
en handhaving van de bestaande wetgeving wordt uitgeoefend;

10. is evenwel bezorgd door voorstellen her en der om de gemeenschappelijke regels te 
beperken en af te zwakken door ze te vervangen door vrijwillige overeenkomsten of 
andere niet-bindende instrumenten; herhaalt daarom dat betere regelgeving gefocust moet 
zijn op ondubbelzinnige regels en normen, op wetgeving die is gekoppeld aan 
overeengekomen doelstellingen en betere handhaving; 

11. is tevreden met de voorstellen van de Commissie om de handhaving van de 
milieuwetgeving op nationaal niveau te versterken via een betere toegang tot het gerecht 
en een geharmoniseerd gebruik van het strafrecht; merkt op dat de preventieve aspecten 
van het strafrecht tot betere handhaving en bescherming van het milieu bijdragen;

Milieustimulansen en hervorming van ecologisch schadelijke subsidies

12. is tevreden met het groenboek van de Commissie over marktconforme instrumenten voor 
milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen; is van mening dat een ruimer gebruik van 
marktconforme instrumenten, rekening houdend met de milieu-impact van alle productie-
en distributieprocessen en consumptiepatronen, nodig is;

13. merkt niettemin op dat de rol van milieubelastingen beperkt blijft en geen opwaartse 
trend vertoont; verzoekt de Commissie en de lidstaten meer inspanningen te wijden aan 
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een ecologische belastinghervorming, inclusief een geleidelijke verschuiving van de 
belastingdruk van welvaartsnegatieve belastingen (bijvoorbeeld op arbeid) naar 
welvaartpositieve belastingen (bijvoorbeeld op activiteiten die schadelijk zijn voor het 
milieu, zoals het gebruik van hulpbronnen of vervuiling); wijst erop dat de verdragen, 
ondanks de unanimiteitsvereiste op het gebied van belastingen, de mogelijkheid bieden 
om nauwer samen te werken en vestigt de aandacht op het bestaan van de open 
coördinatiemethode;

14. stelt vast dat een impuls is gegeven voor de afschaffing van subsidies die schadelijk zijn 
voor het milieu; betreurt evenwel dat in de nabije toekomst geen concrete stappen in de 
richting van een hervorming van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu, worden 
verwacht;

Integratie van het milieubeleid, internationale samenwerking en stimulansen voor 
innovatie

15. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan een verregaandere en coherentere 
integratie van het milieubeleid in al het EU-beleid te bevorderen; betreurt zowel het 
gebrek aan integratie van diverse wettelijke kaderregelingen op milieugebied en 
voorbereide nieuwe wetgeving als het gebrek aan integratie in wetgeving met andere 
primaire doelstellingen dan milieubescherming;

16. is van mening dat het om concrete resultaten op het gebied van de integratie van 
milieuoverwegingen in andere economische sectoren te behalen nodig is dat uitgewerkte 
bindende doelstellingen en tijdschema's per sector worden bepaald;

17. prijst de Commissie om haar sterke engagement voor de uitbouw van de internationale 
dimensie van het milieubeleid; acht het nodig ervoor te zorgen dat het milieubeleid in alle 
externe acties van Europa wordt geïntegreerd en dat de internationale milieugovernance
wordt verbeterd; moedigt de EU aan voort te gaan met de bevordering van ambitieus 
milieubeleid en ambitieuze milieueisen;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten een meer pragmatische en horizontale exploitatie 
van innovatie en nieuwe technologie in al het hiermee verband houdende beleid van de 
EU te bevorderen, zodat deze elementen een spilrol met betrekking tot de versterking van 
het natuurbehoud kunnen spelen; benadrukt dat onverwijld een aanpak met een "top-
runner" in de EU moet worden geïntroduceerd, een ambitieuzer permanent instrument 
voor verbetering van de productie- en consumptiepatronen, om ervoor te zorgen dat alle
producten op de EU-markt in de toekomst worden ontworpen, geproduceerd en gebruikt 
volgens duurzame criteria;

19. moedigt de EU aan echt groene regels voor overheidsaankopen vast te stellen, om 
innovatie en duurzame consumptie- en productiepatronen te bevorderen;

De weg bereiden voor een gedragswijziging

20. wijst erop dat nieuwe manieren om welvaart te meten, op basis van realistische waarden 
voor ecologische diensten, nodig zijn; is van mening dat het BBP op zich niet alle 
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facetten en behoeften van een moderne maatschappij kan weerspiegelen en daarom niet 
langer een adequaat instrument is om welzijn en ontwikkeling te meten; moedigt de EU 
aan voort te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe indicator waarin de negatieve 
gevolgen van economische vooruitgang voor ons milieu en onze gezondheid worden 
geïntegreerd en waarmee wordt bijgedragen tot de inspanning om economische groei los 
te koppelen van druk op het milieu, en politiek gebruik van deze indicator van te maken; 
is van mening dat met deze nieuwe indicator de ontwikkeling moet worden bevorderd 
van een geïntegreerde maatschappij en een impuls worden gegeven voor een betere 
integratie van milieuoverwegingen in ander beleid; 

21. is van mening dat de Europese Unie een voortrekkersrol moet spelen met betrekking tot 
de ontwikkeling van beleidsopties waarmee de weg wordt bereid voor radicale
gedragswijzigingen in verband met consumptie- en productiepatronen;

22. is van mening dat behoorlijke informatie aan de burgers als prioriteit moet worden 
beschouwd; steunt krachtig de ontwikkeling van een duidelijk en alomvattend 
etiketteringssysteem, aangezien dit er ten zeerste toe zou bijdragen de consumenten te 
helpen de "juiste keuze" te maken; 

23. dringt erop aan dat de Commissie of een namens haar optredend instituut waaraan deze 
taak wordt toevertrouwd, een algemene beoordeling maakt van de resultaten van het 
Zesde Milieuactieprogramma alvorens het voorstel voor het zevende 
milieuactieprogramma wordt afgewerkt;

o
o o

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING 

Evaluatie halverwege van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees 
Parlement heeft geëvalueerd hoe goed de Europese Unie tot nu toe de engagementen van het 
in 2002 goedgekeurde en tot 2012 lopende Zesde Milieuactieprogramma is nagekomen. Uit 
deze evaluatie blijkt dat de uitvoering van het milieuactieprogramma voor de meeste primaire 
doelstellingen veel of bijzonder veel achterstand heeft. Gelet op de tot nu toe uitgevoerde 
acties ziet het er naar uit dat de primaire doelstellingen op milieugebied overeenkomstig het 
Zesde Milieuactieprogramma tegen 2012 niet worden gehaald. Op grond van deze evaluatie 
kan dus niet de in de Commissies eigen evaluatie opgenomen stelling worden gesteund dat de 
EU zich in het algemeen aan het tijdschema houdt met betrekking tot de uitvoering van de 
maatregelen waarin het actieprogramma voorziet.

In samenhang met de goedkeuring van het Zesde Milieuactieprogramma werd veel gesproken 
over de manier waarop de doelstellingen voor de hele Unie op het gebied van elke primaire 
actie moesten worden bepaald. De rapporteur van het Parlement wilde in de tekst duidelijkere 
kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen en ook tijdschema's. De Commissie steunde de 
vaststelling van duidelijke doelstellingen en tijdschema's niet. Volgens haar zouden met deze 
eisen rekening worden gehouden in de op basis van het programma op te stellen thematische 
strategieën. Helaas hebben de thematische strategieën evenwel tot teleurstelling geleid; er 
staan bijzonder weinig concrete doelstellingen in en als zij erin staan worden de in het Zesde 
Milieuactieprogramma bepaalde doelstellingen er niet mee gehaald. Als voorbeeld zij de nog 
onvoltooide richtlijn betreffende de luchtkwaliteit genoemd.

Volgens de evaluatie waartoe het Parlement opdracht heeft gegeven, kan bijna eenduidig de 
conclusie worden getrokken dat de keuze van de Commissie om de concrete voorstellen in te 
dienen via de thematische strategieën, grotendeels niet het beoogde resultaat heeft gehad. 
Hoewel kan worden gesteld dat de thematische strategieën de betrokkenheid van 
belanghebbenden hebben verbeterd en de strategische dimensie van het milieubeleid hebben 
ontwikkeld, hebben zij tegelijk het wetgevingsproces op milieugebied verlengd door de 
afwerking en goedkeuring van concrete wetgevingsvoorstellen uit te stellen. De meeste 
vooruitgang heeft plaatsgehad op die deelgebieden van het milieuactieprogramma waarvoor 
geen aparte thematische strategie is opgesteld. Bijvoorbeeld wat de internationale 
toezeggingen met betrekking tot het klimaat betreft kan worden gesteld dat de EU tot nu toe 
met succes heeft opgetreden. 

In het Zesde Milieuactieprogramma wordt aangezet tot de aanpassing van 
subsidiëringsregelingen met aanzienlijke negatieve milieugevolgen en de bevordering van 
duurzame productiemethoden en consumptiepatronen met behulp van fiscale middelen. 
Helaas is op dit gebied maar weinig vooruitgang geboekt, terwijl een intensievere inzet van 
marktconforme instrumenten ten zeerste zou helpen om de doelstellingen van het Zesde 
Milieuactieprogramma te halen. Evenzeer moet voort worden gegaan met het dichten van de 
gaten in de milieuwetgeving met nieuwe wetgevingsvoorstellen en moeten adequate middelen 
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worden ingezet om ervoor te zorgen dat de communautaire milieuwetgeving in elke lidstaat 
naar behoren wordt toegepast.

Tot slot zij herinnerd aan het feit dat het Zesde Milieuactieprogramma in tegenstelling tot zijn 
voorganger werd goedgekeurd volgens de medebeslissingsprocedure van artikel 251. Daarom 
is het belangrijker dan voorheen dat de EU al het mogelijke doet om de in het Zesde 
Milieuactieprogramma bepaalde doelstellingen te halen. Een mislukking op dit gebied zou de 
geloofwaardigheid van de EU schaden, onder andere in de ogen van over de milieusituatie 
bezorgde burgers.
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