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Waarom een milieubeleid?

gemeenschappelijk

Het milieu houdt zich natuurlijk niet

__vet

__vet

aan grenzen, niet aan politieke, niet
aan juridische en niet aan andere
door de mens gestelde grenzen. Daarom

Dus

moeten de landen van de EU over de

Europese Unie

grenzen heen met de rest van de
wereld samenwerken om gemeenschappelijke

__onderstrepen

problemen aan te pakken. Die problemen

__cursief

variëren van droogtes en overstromingen

__vet

tot milieuvervuiling en aantasting van

__vet

Europa's grote biodiversiteit.
Het uiteindelijke doel is een beter

enorme

__Arial

milieu, bescherming van de gezondheid van
het volk, een verstandig en rationeel

1/2/3

gebruik van natuurlijke hulpbronnen
en meer internationale maatregelen

alsook

tegen regionale of wereldwijde problemen
qua milieu. Een gecoördineerde aanpak

gemeenschappelijke

in de hele Eurozone biedt extra

voor de gehele

voordelen voor de EG.

Europese Gemeenschap

Omdat milieuvoorschriften grotere
gevolgen hebben voor het bedrijfsleven,
is het uitermate belangrijk dat overal
dezelfde regels gelden en dat de interne
markt niet wordt ondermijnd. Veel hebben

__vet
identieke
mensen

een grenzeloos vertrouwen in de veerkracht
van de aarde, maar de druk op het

__vet

milieu en de grondstoffen wordt steeds

__cursief

groter. We moeten er alles aan doen
om de mensen daarop te wijzen

onverwijld
erop

grondstoffen efficiënter te gebruiken
en schadelijk en verspillend gedrag

1/2/3

blijven
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te stoppen. Anders dreigen toekomstige

volgende

generaties niet meer te krijgen wat
hun toekomt. Om dit te voorkomen moeten
de EU, de nationale, regionale en lokale
overheden, het bedrijfsleven, ngo's
en gewone burgers de handen ineenslaan.

__centreren

Druk door vraag

toenemende

Ons gedrag stelt de planeet erg op de
proef. In de loop van de twintigste

}

__Arial,vet

__cursief

eeuw is het gebruik van fossiele
brandstoffen wereldwijd met een
factor 12 toegenomen en worden er

__onderstrepen

34 keer zoveel andere grondstoffen

wereldwijd __onderstrepen

ontgonnen. De vraag naar voedsel,
diervoeder en vezels zal tegen 2050
met zo'n 70 % stijgen. Als we zo
doorgaan, zullen we meer dan twee
planeten nodig hebben om in onze

procent

}

__vet, cursief

behoeften te voorzien.

Strategie in ontwikkeling

__vet

De grote milieuproblemen waar Europa

__onderstrepen

mee te maken heeft zijn niet meer
dezelfde als in de begindagen van het

__cursief

Europees milieubeleid.
In de jaren 1970 en 1980 lag de nadruk

focus

op traditionele onderwerpen zoals

klassieke

bescherming van de soort in beperking
van vervuilende emissies.

__vet
uitstoot

e

TC- NLD - 3
INTERSTENO 2019 CAGLIARI

Nu wordt uitgegaan van een meer
systematische benadering, waarbij
rekening gehouden wordt met onderlinge

}

__Arial
rekening houdend

verbanden en de wereldwijde dimensie.

relaties

Voorkomen is beter dan genezen.

__onderstrepen

Daarom moet nu ook werk gemaakt worden van

}

andere beleidsterreinen, zoals landbouw,
4

7

5

energie, vervoer, visserij, regionale

1/2/3/4/5/6/7

6

ontwikkeling, onderzoek, innovatie en
elke beslissing, zowel qua beleid als
qua financiering moet systematisch
getoetst worden op milieueffecten.

}

__vet

Zo'n omvangrijke benadering vergroot

doorgevoerde

de samenhang en het effect van de aanpak

het resultaat

van milieuproblemen.

___cursief

Doordat de EU al meer dan veertig jaar

4 decennia

een milieubeleid voert, wordt een groot

belangrijk

deel van ons milieu beschermd door
de Europese wetgeving. Maar de uitvoering
van dit beleid blijft voor problemen
zorgen. Die problemen moeten worden

__Times New Roman
beleidsplan
__vet

zinvol

opgelost zodat iedereen de vruchten
van die wetgeving kan plukken. Het
nieuwe milieuactieprogramma van de
EU moet hier een oplossing voor bieden.
Milieu en economie gaan hand in hand

__cursief
Europese Unie

__onderstrepen

Milieudoelen en economische doelen
zijn complementair, net als twee zijden
in eenzelfde medaille. Door de economie
milieuvriendelijker te maken, gaan de
milieukosten omlaag omdat er zuiniger

__onderstrepen
van de
__onderstrepen
efficiënter

TC- NLD - 4
INTERSTENO 2019 CAGLIARI

met grondstoffen wordt omgesprongen.
De vergroening van de technologie

__vet

zorgt voor nieuwe aantrekkelijke banen,
economische en financiële groei en

__vet

efficiënter concurrentievermogen.

__vet

1/2/3

De Europese Commissie geeft het goede
voorbeeld met de europa 2020-strategie.

"E

"

Dit behelst de groeistrategie van de EU
voor de komende tien jaar.

het volgende decennium

Het efficiënt gebruik van onze eindige

__cursief

de

natuurlijke hulpbronnen is een van de
zevenvlaggenschipinitiatieven. Het

___vet

milieubeleid kan helpen de gezamenlijke
doelstellingen van slimme, duurzame en
inclusieve groei te halen en Europa om
te vormen tot een op kennis gebaseerde
economie die spaarzaam omgaat met
grondstoffen.
Het EU-milieubeleid kan bijvoorbeeld de

}

__vet

}

zou de veerkracht kunnen

veerkracht vergroten van onze ecosystemen,
die voor voedsel, drinkwater, grondstoffen
en andere voorzieningen zorgen. Daarnaast

nog veel meer

verhoogt het de productiviteit en de

__onderstrepen

levenskwaliteit en bovendien maakt het de

__onderstrepen

gezondheidszorg goedkoper.
Over de grenzen heen

__vet, onderstrepen

Het milieu stopt niet aan de rand van de
Europese Unie. De lucht, het water, de

EU

zee en de wilde flora en fauna hebben
geen weet van grenzen. Als de EU erin
slaagt ook naburige landen, en in het

buurlanden
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ideale geval zelfs het universum,
ervan te overtuigen om haar strenge
normen te hanteren, dan komt dit ook haar

de hele wereld
__Arial
standaarden

eigen milieu ten goede. Om die reden werkt
de EU intens samen met haar buurlanden om
die ervan te overtuigen ook de EU-normen

__vet
aan te moedigen

te hanteren. Ze speelt ook een actieve rol __vet
bij internationale besprekingen over

__cursief

duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en
klimaatverandering. Duurzame ontwikkeling
is een langetermijndoelstelling van de

behoort tot de

en

EU en is ook een ontwikkelingsdoel van
de Verenigde Naties voor dit millennium.

__cursief

Steun vanuit de samenleving

__onderstrepen

De ganse Europese bevolking staat als één
man achter alle maatregelen die de EU

al de

uitwerkt voor het milieu. Uit een enquête
die dateert van medio 2014 – uitgevoerd
in heel Europa – bleek dat bij 95 % van de

het jaar
procent

ondervraagden milieubescherming hen zeer

__vet

nauw aan het hart ligt.

__cursief

Bijna drie kwart is het ermee eens dat
milieubescherming de economische groei kan __vet
stimuleren, en meer dan drie kwart
vindt dat de EU-wetgeving noodzakelijk

__cursief
oordeelt ___cursief

is om het milieu in hun land te beschermen.
De meest genoemde zorgen zijn lucht- en

Het vaakst worden

waterverontreiniging, de sterk groeiende
afvalberg en het opraken van grondstoffen. __onderstrepen
Hoe het EU-milieubeleid tot stand komt

__cursief

genoemd
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Sinds de jaren 70 heeft de EU over 200

meer dan

wetteksten aangenomen ter bescherming van
het milieu. Maar wetgeving alleen is niet

__onderstrepen

genoeg. Zonder een goede toepassing en

__vet

handhaving ervan haalt het allemaal
weinig uit. Daarom moeten we er nu vooral
voor zorgen dat de bestaande afspraken
worden nagekomen. Het is geen eenvoudige

Dat

zaak omdat er allerlei bedrijven bij

instanties

toch

de uitvoering zijn betrokken: van
nationale inspecteurs en rechtbanken
tot ng organisaties en burgers die

niet gouvernementele

gebruikmaken van hun inspraakrecht.
Maar als de EU-regels niet worden
nageleefd, heeft dat een hele reeks
negatieve gevolgen. Het kan de

__vet

}

__cursief

__onderstrepen

basisdoelen van het milieubeleid
ondermijnen, een gevaar voor de

__vet

volksgezondheid vormen en tot
rechtsonzekerheid voor de industrie

__vet

leiden omdat de normen niet overal in de
EU gelijk worden toegepast. Een goede
handhaving daarentegen kan juist
financiële voordelen opleveren. Als de

__vet

EU-voorschriften voor afval correct
worden toegepast, levert dat 400 000

ca.

banen op en een netto kostenbesparing
van 72 miljard € per jaar.

Euro

De Europese Commissie kan via het
Europees Hof van Justitie juridische

gerechtelijke

stappen zetten tegen een EU-land dat

als dat land

de wetgeving niet correct toepast.

__Times New Roman
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}

Dergelijke procedures waarbij het milieu
vaker dan enig ander onderwerp centraal
staat zijn niet alleen vervelend voor
de regering van zo'n land. Uiteindelijk
kan het zelfs tot een boete komen.

Zulke

Finaal
__onderstrepen

