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Goed leven, binnen de grenzen
van onze planeet
7e MAP – Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie
voor de periode tot en met 2020

Sinds halverwege de jaren zeventig wordt het milieubeleid van de EU gestuurd
door actieprogramma’s waarin prioritaire doelstellingen worden bepaald die binnen een aantal jaren moeten worden behaald. Het huidige programma, het zevende in zijn soort, werd in november 2013 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en beslaat de periode tot en met 2020.
Met dit milieuactieprogramma (MAP) heeft de EU afgesproken zich nog harder
in te spannen voor de bescherming van ons natuurlijk kapitaal, het stimuleren
van hulpbronnenefficiënte, koolstofarme groei en innovatie, en het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de mensen – met respect voor de
natuurlijke grenzen van de aarde.
Het is een gemeenschappelijke strategie die een leidraad moet vormen voor
toekomstige acties van de EU-instellingen en de lidstaten, die de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging en het succes van de prioritaire
doelstellingen delen.
Milieu

Het programma is gebaseerd op een langetermijnvisie:

In 2050 leiden we een goed leven, binnen de
ecologische grenzen van de planeet. Onze welvaart en
onze gezonde natuurlijke omgeving zijn te danken aan
een innovatieve kringloopeconomie waarin niets wordt
verspild en waarin natuurlijke hulpbronnen duurzaam
worden beheerd en de biodiversiteit wordt beschermd,
naar waarde geschat en hersteld op manieren die de
veerkracht van onze samenleving versterken. Onze koolstofarme groei is al lang losgekoppeld van het gebruik
van hulpbronnen en geeft de toon aan voor een veilige
en duurzame mondiale maatschappij.

In het programma staan negen prioritaire doelstellingen en het beschrijft wat de EU moet doen
om die doelstellingen tegen 2020 te halen. Dit zijn de doelstellingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

het beschermen, behouden en verbeteren van het natuurlijk kapitaal van de Unie
het omvormen van de Unie tot een hulpbronnenefficiëntie, groene en concurrerende koolstofarme
economie
het beschermen van de burgers van de Unie tegen milieu-gerelateerde druk en risico’s voor de
volksgezondheid en het welzijn
het maximaliseren van de voordelen van milieuwetgeving van de Unie door de tenuitvoerlegging
te verbeteren
het verbeteren van de kennismatige en wetenschappelijke onderbouwing voor het milieubeleid
van de Unie
het waarborgen van investeringen ten behoeve van milieu- en klimaatbeleid en het
verantwoorden van de milieukosten van maatschappelijke activiteiten
het verbeteren van de integratie van milieuoverwegingen in andere beleidsgebieden en bij nieuw
beleid zorgen voor beleidssamenhang
het verbeteren van de duurzaamheid van steden in de Unie
het helpen van de Unie bij het effectiever aanpakken van internationale milieu- en
klimaatproblemen.

Thematische prioriteiten
Het programma identificeert drie prioritaire gebieden waarin meer actie nodig
is om de natuur te beschermen en de ecologische veerkracht te vergroten, de hulpbronnenefficiënte, koolstofarme groei te stimuleren
en de dreigingen voor de gezondheid en het welzijn van de mens
in verband met vervuiling, chemische stoffen en de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.
1. Het eerste actiegebied houdt verband met het “natuurlijk kapitaal” – van
vruchtbare bodems en productieve grond en zeeën tot zoet water en schone
lucht – en met de biodiversiteit die dat kapitaal ondersteunt. Onder het natuurlijk kapitaal vallen essentiële diensten, zoals de bestuiving van planten, natuurlijke bescherming tegen overstromingen, en klimaatbeheersing. De Unie heeft
afspraken gemaakt om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en
een goede milieutoestand te bereiken voor de Europese wateren en het mariene milieu. Bovendien heeft de Unie middelen in het leven geroepen om dit te
bereiken, met wettelijk bindende verbintenissen zoals de kaderrichtlijn water,
de luchtkwaliteitsrichtlijn, de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn, en daarnaast
financiële en technische ondersteuning. Ondanks alles staat ons milieu onder
grote druk. Er gaat nog steeds biodiversiteit verloren in de EU en veel ecosystemen zijn ernstig achteruit gegaan, dus er zijn nog grotere inspanningen vereist.
In het MAP is dan ook opgenomen dat de EU, nationale overheden en
belanghebbenden hebben afgesproken dat ze de doelstellingen van de
Biodiversiteitsstrategie 2020 en de Blauwdruk voor het behoud
van de Europese wateren versneld zullen proberen te halen. Er zijn ook

onderwerpen die op EU-niveau en nationaal niveau meer actie vereisen,
zoals bodembescherming en duurzaam gebruik van land en bosgebieden.
Het programma legt uit waarom het nodig is om effectiever op te treden
om de oceanen en zeeën te beschermen, de visstand te behouden en het
zwerfvuil in zee te verminderen.
2. Het tweede actiegebied heeft betrekking op de voorwaarden die de EU helpen omvormen tot een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme economie.
Dit vereist:
•

volledig uitvoeren van het klimaat- en energiepakket om de
20-20-20-doelstellingen te behalen en overeenstemming over
de stappen die na 2020 moeten worden genomen voor het
klimaatbeleid;

•

significante verbeteringen in de ecologische prestaties van
producten gedurende de hele levenscyclus ervan;

•

v erminderen van het milieueffect van consumptie, met inbegrip
van het op een duurzame manier gebruiken van biomassa en
het terugdringen van levensmiddelenafval.

Er is speciaal aandacht voor het omvormen van afval in een hulpbron,
door meer preventie, hergebruik en recycling, en het uitfaseren van verspillende en schadelijke praktijken zoals storten. Steeds meer delen van Europa
krijgen te maken met watertekort – niet in het minst vanwege klimaatverandering – en de noodzaak tot verdere acties naar efficiënter watergebruik wordt
benadrukt.
In een context van stijgende prijzen van natuurlijke hulpbronnen, schaarsheid
en afhankelijkheid van import is verbetering van hulpbronnenefficiëntie nodig
binnen de gehele economie om het concurrentievermogen en de capaciteit
voor duurzame groei in Europa te waarborgen. Het MAP wil dat er indicatoren
en streefdoelen voor hulpbronnenefficiëntie worden vastgesteld als
leidraad voor openbare en particuliere beleidsmakers.
De voordelen van een hulpbronnenefficiënte economie worden in veel sectoren gevoeld. De werkgelegenheid in milieutechnologieën en milieudiensten groeit 3% per jaar: een groot succes. De mondiale markt voor
eco-industrie vertegenwoordigt naar schatting een waarde van één miljard
euro en de prognose is dat deze de komende tien jaar zal verdubbelen. Dat
is goed nieuws voor Europese bedrijven die wereldwijd reeds voorop lopen als
het gaat om recycling en energie-efficiëntie.
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3. Het derde belangrijke actiegebied behandelt de uitdagingen die gepaard
gaan met volksgezondheid en welzijn, zoals lucht- en waterverontreiniging,
buitensporig veel lawaai en toxische chemicaliën.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn omgevingsfactoren verantwoordelijk voor 20% van alle sterfgevallen in Europa. Europa hanteert al
strenge normen voor luchtkwaliteit, maar in veel steden blijft de vervuiling
boven een aanvaardbaar niveau. In het MAP staan de verbintenissen om de
tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving te verbeteren en te zorgen
voor een verdere vermindering van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Het
MAP benoemt ook de langetermijnvisie van een niet-toxisch milieu en
het stelt voor de gevaren aan te pakken die gepaard gaan met het gebruik
van chemicaliën in producten en chemische mengsels, met name degene
die het hormoonstelsel verstoren. Daarnaast moet een voorspelbaarder
kader samen met meer investering in kennis leiden tot het stimuleren van
innovatie en het ontwikkelen van duurzamere oplossingen.

In het nieuwe programma is een “stimulerend kader” opgenomen met
de volgende vier prioritaire doelstellingen om Europa te helpen bij het
bereiken van deze doelen: betere tenuitvoerlegging van de wetgeving, betere informatie door het verbeteren van het kennisbestand,
meer en verstandigere investeringen voor het milieu, en een volledige integratie van milieuwetgeving en milieuoverwegingen in andere
beleidsterreinen.

4. Betere tenuitvoerlegging van bestaande wetgeving brengt talrijke voordelen met zich mee. Uit een onderzoek dat de Commissie in 2012 heeft laten
uitvoeren, blijkt dat met een volledige uitvoering van de afvalwetgeving van
de EU 72 miljard EUR per jaar kan worden bespaard, de jaarlijkse omzet van
de afvalbeheer- en recyclingsector in de EU met 42 miljard EUR kan worden
verhoogd en dat tegen 2020 ruim 400.000 banen kunnen worden gecreëerd.
Als de milieuwetgeving van de EU goed wordt uitgevoerd, ontstaan er naast
de voordelen voor het milieu een gelijk speelveld en kansen op de interne
markt voor duurzame investeringen.
Het MAP onderkent dat het belangrijk is dat het publiek betere toegang
heeft tot informatie. Zo kunnen de mensen meer inzicht krijgen in milieuproblemen en kunnen ze worden geholpen om verbeteringen aan te brengen
in hun eigen omgeving. Het MAP erkent dat er een beter inspectie- en controlesysteem nodig is en dat er in milieuzaken makkelijker toegang moet
zijn tot het recht.
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Een stevige basis
5. Door wetenschappelijk onderzoek, toezicht op en rapportage van milieuontwikkelingen doen we continu meer kennis op over het milieu. Dat
kennisbestand zou toegankelijker moeten zijn voor burgers en beleidsmakers, zodat een goed inzicht in de milieusituatie de basis vormt voor
het beleid. Tegelijkertijd blijft het voorzorgsbeginsel1 een sturende rol spelen
in de wijze waarop de EU op dit gebied beleid maakt.
Onze huidige kennis vertelt ons dat we onmiddellijk actie moeten ondernemen op het gebied van klimaatverandering, verlies van soorten, milieudrempels en ecologische omslagpunten. Het betreft echter complexe kwesties
en voor het ontwikkelen van de meest effectieve aanpak moeten we een
nóg beter inzicht krijgen. Het MAP wil deze uitdagingen aanpakken door het
verbeteren van de manier waarop gegevens en andere informatie worden
verzameld, beheerd en gebruikt in de EU, het investeren in onderzoek om de
kennishiaten te dichten, en het ontwikkelen van een systematischer aanpak
van nieuwe en opkomende risico’s.
6. Voldoende investeringen en innovatie in producten, diensten en overheidsbeleid uit publieke en private bronnen zijn vereist om de in het
programma genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Dat kan alleen als
we goed rekening houden met de gevolgen voor het milieu en de marktsignalen ook de werkelijke kosten voor het milieu weerspiegelen. Dit omvat
een systematischer toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt,
geleidelijke afschaffing van milieuonvriendelijke subsidies, verlegging van
de belasting van arbeid naar vervuiling, en uitbreiding van de markten voor
ecologische goederen en diensten. Als concreet voorbeeld vraagt het MAP
om 20% van de EU-begroting voor de periode 2014-2020 te besteden aan
de matiging van en aanpassing aan klimaatverandering. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van het uitbreiden van eco-innovatie en in gebruik
nemen van nieuwe technologieën bij het meten van de milieueffecten van
hun bedrijf en als ze milieu-informatie bekendmaken aan hun investeerders
en klanten middels hun jaarverslag. Het MAP beschrijft een aantal manieren
waarop dat verder kan worden ontwikkeld.
7. De vierde faciliterende voorwaarde in het programma is betere integratie
van milieuoverwegingen in andere beleidsgebieden, zoals regionaal beleid,
landbouw, visserij, energie en transport. Het systematisch beoordelen van
de ecologische, sociale en economische gevolgen van beleidsinitiatieven en een volledige tenuitvoerlegging van wetgeving inzake milieueffect
beoordeling zullen zorgen voor betere beleidsvorming en samenhangende
beleidsbenaderingen die meervoudige voordelen bieden.
Het voorzorgsbeginsel is opgenomen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);
het beoogt een degelijke milieubescherming door middel van preventieve besluiten in geval van risico:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_nl.htm
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Lokale, regionale en mondiale
problemen
De laatste twee prioritaire doelstellingen maken het programma volledig.
8. De eerste is steden helpen om duurzamer te worden. Europa is dichtbevolkt en tegen 2020 woont 80 % van de burgers waarschijnlijk in of dicht
bij een stad. Steden hebben vaak een gemeenschappelijk aantal problemen, zoals slechte luchtkwaliteit, een hoge mate van geluidshinder,
broeikasgasemissies, waterschaarste en afval. Voor het aanpakken
van deze problemen moet er worden samengewerkt. Daarom wil
het MAP initiatieven ter ondersteuning van innovatie en ervaringen uitwisselen in steden stimuleren en uitbreiden. Het streven
is ervoor te zorgen dat de meeste steden in de EU tegen
2020 beleidsmaatregelen voor duurzame stedelijke
planning en ontwerp uitvoeren en de financiering gebruiken
die de EU voor dit doel beschikbaar stelt.
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9. De laatste prioriteit heeft betrekking op bredere mondiale
problemen. Veel van de prioritaire doelstellingen in het MAP
kunnen alleen worden bereikt in samenwerking met partnerlanden of als onderdeel van een mondiale benadering. De EU en haar
lidstaten hebben afgesproken om als vervolg op de Rio+20-conferentie effectiever te gaan werken met internationale partners aan het
aannemen van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het MAP stelt
ook voor uit te zoeken welke verdere stappen er genomen zouden kunnen
worden om de milieueffecten buiten de EU-grenzen te verminderen. “Goed
leven, binnen de grenzen van onze planeet” is een mondiaal streven.

Links
Meer informatie over het algemene milieuactieprogrammma voor de Europese
Unie voor de periode tot en met 2020 vindt u hier:
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
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Daarnaast vindt u gedetailleerde informatie over beleidsmaatregelen en acties
op de website van DG Milieu:
http://ec.europa.eu/environment/index_nl.htm
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