
De Green 10 is een coalitie van tien van de grootste  
milieu-organisaties en netwerken die op het op  

Europees niveau actief zijn



Een Europese Unie die de bescherming van het 
milieu en klimaatactie een top prioriteit maakt. 

Een Europese Unie die de rechtstaat handhaaft en 
de burgermaatschappij versterkt.

Een verantwoordelijke en voorbeeldige  
Europese Commissie. 

Betere regelgeving, geen deregulering. 

De wereld heeft een periode van 
10 tot 15 jaar om de impact van 
klimaatverandering te verminderen, 
het verlies van biodiversiteit te keren 
en economische activeiteiten te 
ontkoppelen van milieu- en sociale 
zaken. Het komende decennium 
van transformatie vereist focus 
en leiderschap. Het nieuwe 
Europees Parlement moet een 
Commissievoorzitter belasten met 
de uitvoering van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), 
die als overkoepelend kader voor 
de ontwikkeling van de EU tot 
2030 zouden moeten dienen. Deze 
voorzitter moet met de vicevoorzitters 
voor klimaatactie en natuurlijke 
hulpbronnen samenwerken om de 
SGDs en het klimaatakkoord van Parijs 
werkelijkheid te maken. 

Een van de grootste historische 
successen van de EU is de vreedzame 
verspreiding van democratie en 
de rechtsstaat over een groot 
gedeelte van het Europese continent. 
Maatschappelijke organisaties, samen 
met de vrije pers en de onafhankelijke 
rechtelijke macht, spelen een 
belangrijke rol in het bekritiseren 
van overheden en diegenen aan de 
macht ter verantwoording te roepen. 
Hun deelname aan het Europese 
besluitvormingsprocess moet worden 
gewaarborgd. De nieuwe Europese 
Commissie en het Parlement moeten 
burgers en maatschappelijke 
organisaties ondersteunen en 
hun juridische en budgettaire 
bevoegdheden gebruiken om ervoor 
te zorgen dat alle EU-regeringen de 
rechtsstaat respecteren.

Europa’s nieuwe uitvoerende macht 
moet bereid en in staat zijn om op 
te komen tegen speciale belangen 
en nationale overheden, met name 
als het gaat om handhaving van de 
regels. De nieuwe Commissie moet de 
handhaving van EU regels depolitiseren 
en opnieuw de onafhankelijke en 
effectieve waakhond worden die 
de naleving van EU-wetegeving 
controleert. Om het vertrouwen 
van het publiek te winnen en om de 
legitimiteit en geloofwaardigheid van 
het Europese project te waarborgen, 
moeten de EU-instellingen en met 
name de Eurocommissarissen zichzelf 
houden aan de hoogste normen van 
transparantie, integriteit en publieke 
verantwoording. 

Een ander voorbeeld van een groot 
Europees success is de voortdurende 
motivatie om gemeenschappelijke 
regels op te stellen ter bescherming 
van het milieu, de volksgezondheid, 
de rechten van werknemers en 
consumentenrechten. Deze regels 
zijn een voorbeeld voor de rest van 
de wereld. De volgende generatie EU-
leiders zou een eind moeten maken 
aan de behoefte om te dereguleren 
en zich opnieuw moeten concentreren 
op regulering in het algemeen 
belang. EU-regels moeten worden 
gebaseerd op de best beschikbare 
wetenschap, oprechte raadpleging van 
belanghebbenden en tijdige levering 
van essentiële voorschriften die op de 
juiste wijze worden geïmplementeerd 
en gehandhaafd. 



In het kader van het klimaatakkoord van Parijs heeft de EU beloofd 
ernaar te streven om de wereldwijde stijging in temperaturen te beperken 
tot 1,5 graden Celcius. Om dit te doen moet de EU haar doelstellingen 
voor 2030 voor broeikasemmissiereducties, hernieuwbare energie en 
energiebesparingen aanzienlijk verhogen. De EU moet zorgen voor 
een volledige decarbonisering van haar economie tegen het midden 
van de eeuw. Dit betekent een einde maken aan het gebruik van kolen, 
olie en gas en tegelijkertijd afzien van schadelijke alternatieven, zoals 
bijvoorbeeld niet-duurzame bio-energie, nucleaire energie en geo-
engineeringmethoden om koolstofemmissies te verminderen. Daarnaast 
moet deze ontwikkeling hand in hand gaan met het volledig divesteren 
van publieke financiering van koolstofvervuiling en het investeren in een 
duurzame economie. 

De EU heeft zich ertoe verbonden het verlies van biodiversiteit 
en overbevissing en ontbossing voor 2020 te stoppen. Alhoewel 
beperkte vooruitgang is geboekt, verdwijnen plant- en diersoorten 
in een alarmerend tempo, voornamelijk als gevolg van industriële 
landbouw en de ontwikkeling van infrastructuur, alsmede van 
klimaatverandering. De EU moet serieus worden over de handhaving 
van haar natuur-, zee- en invasieve uitheemse soortenwetten, en 
haar kaderwet rondom water implementeren in plaats van die te 
veranderen. Het moet voldoende middelen uit de Europese begroting 
beschikbaar stellen om de natuur te beschermen, van visserijbeheer 
naar oceaanbehoud over te schakelen, haar landbouwbeleid 
radicaal te hervormen, wereldwijde ontbossing tegen te gaan en het 
herstel van de natuur te ondersteunen. 

Gezonde 
ecosystemen. 

Een wereldleider in het  
gevecht tegen klimaatverandering. 1.

Schone lucht  
voor iedereen. 3.

2.

De nieuwe Commissie en het Europees Parlement moeten zich met 
spoed gaan bezighouden met de grootste bedreiging voor gezondheid 
in Europa. Luchtvervuiling veroorzaakt jaarlijks meer dan 400,000 
voortijdige sterfgevallen in de EU. Het verergert chronische ziekten en 
veroorzaakt enorme gezondheids-, milieu- en economische kosten. De 
nieuwe Commissie en leden van het Europees Parlement moeten zorgen 
voor de volledige handhaving van de EU-luchtkwaliteitswetgeving, 
zich verzetten tegen pogingen van EU-regeringen om deze wetgeving 
te verzwakken, nieuwe regels invoeren om de belangrijkste bronnen 
van vervuiling (uit de transport-, energie-, verwarming- industrie- en 
landbouwsectoren) aan te pakken en Europese luchtkwaliteitsnormen 
aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met die van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 



De huidige EU-begroting staat grotendeels haaks op de EU- en 
internationale doelstellingen inzake duurzaamheid en klimaat- en 
milieubescherming. Het onlangs door de Commissie gepubliceerde 
voorstel voor de volgende EU-begroting biedt niet de transformationele 
verschuiving die nodig is om klimaatverandering en het milieu tot de 
belangrijkste prioriteiten na 2020 te maken. De volgende begroting 
moet in overeenstemming zijn met internationale toezeggingen inzake 
klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling, met een 
duidelijk omschreven, verplichte uitgavendoelstelling van 50% voor 
klimaatverandering en natuur in alle begrotingsinstrumenten. Fossiele 
brandstoffen moeten uit alle programma’s uitgesloten worden. 
Bovendien moet de financiering voor het LIFE-programma van de EU 
ten minste 1% van het totale budget bedragen. 

Europa’s wegwerpcultuur verslechtert de sociale ongelijkheid, bedreigt de 
volksgezondheid en put wereldwijd hulpbronnen uit. Slechte coördinatie tussen 
wetgeving inzake chemicaliën, producten en afval belemmert de bescherming 
van materiaalkringlopen tegen giftige chemicaliën. De EU heeft een coherent 
beleid nodig om verspilling tegen te gaan en het gebruik van duurzame en 
repareerbare, gif-vrije ontworpen producten te promoten. Gevaarlijke stoffen 
mogen niet toegestaan worden in gerecycleerde producten. Deze verschuiving 
zal zich vertalen in kostenbesparingen, nieuwe banen, gezondere mensen en een 
veiliger milieu. 

Veel producten bevatten chemicaliën zoals kunststoffen, 
vlamvertragers of nanomaterialen. Ze bedreigen diersoorten, 
het milieu en de volksgezondheid, en verhogen het risico op 
ernstige ziekten zoals kanker, vruchtbaarheidsproblemen en 
neurologische ontwikkelingsstoornissen. Ze brengen ook serieuze 
financiële kosten met zich mee. De EU moet de blootstelling 
van mensen aan gevaarlijke chemicaliën verminderen, en 
tegelijkertijd de vervanging van deze chemicaliën door veiligere 
alternatieven versnellen. De EU moet reguleren om het milieu 
en de gezondheid van mensen te beschermen tegen pesticiden, 
hormoonverstoorders en vergiftiging door lood, kwik of andere 
giftige chemicaliën. 

Europa’s toekomst 
ontgiftigen. 6.

Een EU-begroting voor wereldwijde  
en Europese milieu-uitdagingen. 5.

Een schone circulaire economie: gebruik minder middelen 
en harmoniseer wetgeving omtrent chemicaliën, 
producten en afval. 

7.

Het Dieselgate-schandaal heeft de tekortkomingen van de 
inspanningen van de EU om de uitstoot van auto’s en vrachtwagens 
te verminderen  blootgelegd, maar biedt ook een unieke kans om 
de overgang naar een werkelijk schone mobiliteit te versnellen. Het 
volgende Europees Parlement moet zich in zetten om schadelijke 
stoffen, lawaai en CO2 emissies te elimineren, met name door 
het leveren van een strategie die Europa een wereldleider maakt 
op het gebied van emissievrij en gedeeld vervoer met schone, 
hernieuwbare elektriciteit. 

Een wereldleider  
in schone transport. 4.



Alle toekomstige handelsbetrekkingen van de EU 
moeten prioriteit geven aan het publieke belang, in 
plaats van te streven naar maximale handel en het 
minimaliseren van kosten voor multinationals. Speciale 
arbitragebepalingen voor buitenlandse investeerders 
moeten worden uitgesloten van alle huidige en 
toekomstige handelsverdragen. Het klimaatakkoort van 
Parijs, de ‘environmental non-regression’ clausule en de 
‘do not harm’ clausule moeten worden opgenomen in 
alle Europese vrijhandelsovereenkomsten, met juridisch 
bindende en afdwingbare hoofdstukken over duurzame 
ontwikkeling. 

De EU moet het recht op informatie, participatie en 
rechtvaardigheid voor iedereen garanderen. Het moet 
een einde maken aan de niet-naleving van het Verdrag 
van Aarhus door de toegang tot justitie te verbeteren. 
De EU moet zorgen voor meer transparantie in de 
besluitvormings- en lobbyactiviteiten binnen de EU en de 
beperkingen van ‘draaideurpraktijken’ verbeteren. Dit zou de 
legitimiteit van de EU versterken, zorgen voor evenwichtige 
betrokkenheid van belanghebbenden, voorkomen dat 
bedrijven besluitvormingsprocessen vastleggen en 
belangenconflicten vermijden. 

Een transparenter, democratischer en 
verantwoorder Europa. 8.

Om de milieu-aspecten van de 2030 Agenda voor 
Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties te 
verwezelijken en evoor te zorgen dat Europa binnen 
haar ecologische middelen leeft, moet de EU een 
ambitieus Achtste Algemeen Milieuactieprogramma 
leveren. De huidige BBP-gerichte benadering van 
de economie heeft geresulteerd in de uitputting van 
hulpbronnen en het uitsterven van diersoorten, terwijl 
de ongelijkheid, schuld en het aantal werkende armen 
is toegenomen. Europa heeft dringend een nieuw 
economisch beleid nodig dat welzijn creëert voor 
iedereen, binnen de grenzen van de ecosystemen 
die het leven op aarde ondersteunen. Het moet 
voorkomen dat de kosten van milieuvervuiling worden 
doorgegeven aan toekomstige generaties.          

Een duurzaam Europa dat de 
grenzen van de aarde respecteert. 10.

Handelsverdragen die voordelig zijn 
voor mensen, niet voor grote bedrijven. 9.



www.green10.org


