
 

Milieu: Europeanen willen meer actie op EU-niveau
 
75% van de burgers wil meer EU-maatregelen voor milieubescherming. Lees verder over
wat het Parlement doet om klimaatverandering te bestrijden en natuur en biodiversiteit te
behouden.
 
Volgens een Eurobarometer-enquête van april 2017, zou driekwart van de EU-burgers de EU
graag meer willen doen met betrekking tot milieubescherming. Dat zijn 8 procentpunten meer
dan vorig jaar.
 
 
 De EU werkt aan het beschermen van de natuur. Belangrijke wetgeving, bijvoorbeeld wat
betreft plastic draagtassen of illegale afvoer van afvalstoffen, is al aangekomen en er komt meer
wetgeving aan.
 
 
Klimaatverandering
 
 
 Ondanks  onzekerheden,  vooral  na  het  besluit  van  President  Trump  om  de  VS  uit  het
klimaatakkoord van Parijs terug te trekken, blijft het Parlement ervoor zorgen dat de EU haar
ambitieuze klimaatdoelstellingen zal vervullen.
 
 
 De leden werken aan: de hervorming van het  EU-regeling voor de emissiehandel  om de
stimulansen voor innovatie in nieuwe duurzame technologieën te verhogen; nationale doelen
om de uitstoot van broeikasgassen uit vervoer/bouw/afval/landbouw te verminderen en aan
maatregelen om de capaciteit  van bossen en bodems in de EU te behouden en versterken om
CO₂ op een duurzame manier te vangen.
 
 
 In november 2017 zal een EP-delegatie in Bonn deelnemen aan de COP23-conferentie. Het
doel ervan is vooruitgang te boeken bij de uitvoering van het akkoord van Parijs.
 
 
Circulaire economie
 
 
 Het Parlement werkt aan het afvalpakket voor minder afval, een beter afvalbeheer en meer
recycling.
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20141118TST79414/20170612STO77248/paris-agreement-there-will-only-be-a-future-if-we-act-interview
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/20141118TST79414/20170213STO62208/ep-stemt-over-hervorming-emissiehandelssysteem
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20141118TST79414/20170612STO77247/meps-to-adopt-ambitious-greenhouse-gas-emissions-cuts-under-paris-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170120STO59356/afval-ambitieuzere-doelstellingen-op-weg-naar-een-circulaire-economie


Luchtvervuiling en uitstoot door auto’s
 
 
 Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks ongeveer 400.000 vroegtijdige sterfgevallen in de EU. In
2016 heeft het Parlement ambitieuze emissiegrenswaarden goedgekeurd voor belangrijke
luchtverontreinigende stoffen, waaronder stikstofoxiden (NOx), deeltjes en zwaveldioxide.
 
 
 Momenteel  werken  de  leden  aan  nieuwe  EU-typegoedkeuringsregels  om  milieu-  en
veiligheidstests onafhankelijker te maken, met een strengere controle op auto's die al op de
weg zijn.
 
 
Natuur en biodiversiteit
 
 
 In maart 2017 heeft het Parlement opgeroepen tot een betere bescherming van het unieke en
kwetsbare ecosysteem van de Noordpool, met inbegrip van een verbod op olie- en gaswinning
op de Noordpool. Vorig jaar hebben de leden een verslag aangenomen over een actieplan van
de EU tegen de handel in wilde dieren waarin de noodzaak van mondiale samenwerking wordt
onderstreept.
 
Meer informatie
 Eurobarometer-enquête
Meer over klimaatverandering
Meer over uitstoot door auto's
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20161117IPR51548/luchtkwaliteit-nieuwe-normen-voor-belangrijkste-vervuilers
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170329IPR69052/uitstoot-wagens-ep-vraagt-commissie-en-lidstaten-om-regelgeving-te-verbeteren
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/20141118TST79414/20170310STO66174/noordpoolgebied-ep-leden-in-debat-over-strategie-om-conflicten-te-voorkomen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20161007STO46180/hoe-kan-de-dodelijke-handel-in-wilde-dieren-en-planten-worden-gestopt
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20161007STO46180/hoe-kan-de-dodelijke-handel-in-wilde-dieren-en-planten-worden-gestopt
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/20141118TST79414
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/20160909TST41703


Veel Europeanen willen dat er actie wordt ondernomen voor het milieu en het klimaat  ©AP Images/European Union-EP
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