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BEKNOPT VERSLAG 
Werkgroep klimaatverandering en milieu, onder voorzitterschap van mevrouw Pasková, 

Raad/Tsjechië 
17 december 2021, 14.00 - 16.00 uur 

 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter  
 
Na de opening van de vergadering door de voorzitter herinnert de voorzitter de leden eraan dat het 
verslag van de tweede bijeenkomst van Europees burgerpanel 3 op het platform beschikbaar is, 
evenals het derde tussentijdse verslag op het meertalig digitaal platform. Zij kondigt ook haar 
voornemen en verzoek aan om begin januari 2022 een extra vergadering van de werkgroep te houden, 
in afwachting van de goedkeuring door de medevoorzitters van de raad van bestuur van de 
Conferentie. 
 

2. Verslag door burgers van Europees burgerpanel 3 over de stand van zaken van hun discussies 
 
Met betrekking tot het werk dat in Europees burgerpanel 3 (klimaatverandering, milieu/gezondheid) 
over dit onderwerp is verricht, brengt een vertegenwoordiger van de burgers verslag uit over de 
geboekte vooruitgang, waarbij zij ingaat op overwegingen rond energiearmoede en op de noodzaak 
om overconsumptie terug te dringen, hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en te investeren 
in onderzoek. Meer bepaald wijst zij op de bijdrage van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan 
de bevordering van kwaliteitsconsumptie en de bescherming van natuurlijke habitats. Het milieueffect 
van het vervoer kan worden verminderd door het spoor te promoten, de verkoop van nieuwe auto’s 
te verminderen en consumenten te begeleiden bij de ombouw van auto’s.  
De burgervertegenwoordigster herinnert voorts aan de noodzaak van EU-beleid inzake 
waterstofvoertuigen en een koolstofbelasting met een bonus-malussysteem. Tot slot stelt zij voor dat 
het “recht van de natuur” in de EU-grondwet wordt verankerd.  
 
Een andere burgervertegenwoordiger wijst op de hoge verontreinigingspercentages in verband met 
de hoge vraag naar energie waarin door fossiele brandstoffen wordt voorzien. Aangezien 
hernieuwbare energie niet volledig kan voorzien in de hoge vraag, is een mogelijke oplossing de 
energievraag door middel van regelgeving te verminderen. Of kernenergie een oplossing is, moet 
worden verduidelijkt, maar is twijfelachtig; hij pleit eerder voor meer investeringen in kernfusie. Hij 
wijst er verder op dat steden niet duurzaam zijn gebouwd en dat er financiering nodig is om duurzame 
infrastructuur te transformeren en opnieuw aan te leggen, waarbij individueel vervoer wordt beperkt 
en openbaar vervoer zonder winstoogmerk voor iedereen wordt bevorderd. Tot slot wijst hij op de 
kwestie van de verontreiniging van het grondwater en de noodzaak van passende beperkingen van de 
waterverontreiniging door industrieën en grote landbouwinrichtingen.  
 
In de daaropvolgende gedachtewisseling wordt herinnerd aan de bijdrage van de onlangs 
goedgekeurde hervorming van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, met name aan de 
groene architectuur en de steun van dit beleid voor korte toeleveringsketens, veilig en gezond voedsel 
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en dierenwelzijn. Ook wordt onderstreept dat de nadruk moet liggen op een “rechtvaardige transitie” 
en dat er structurele overgangsmaatregelen moeten worden genomen, wat een van de meest 
onderschreven ideeën op het meertalig digitaal platform is. De vervoerskwestie wordt aan de orde 
gesteld alsook de noodzaak van een gedragsverandering ten gunste van milieuvriendelijker 
vervoerswijzen. 
 
 
3. Bespreking van het derde tussentijdse verslag van het meertalig digitaal platform 
 

Met betrekking tot de presentatie van het derde tussentijdse verslag van het meertalig digitaal 

platform maken de leden de volgende opmerkingen: 

• er moet meer aandacht zijn voor een rechtvaardige transitie; de uitvoering moet gepaard gaan 

met een effectbeoordeling en verzachtende maatregelen om nieuwe hoogwaardige banen te 

creëren; voor nieuwe groene banen zijn goede collectieve arbeidsovereenkomsten nodig; 

• onderwijs en voorlichting (waaronder het uitbreiden van de EU-bevoegdheden op dit gebied) 

zijn belangrijk en bij het ontwikkelen van oplossingen moet de nadruk moet worden gelegd op 

praktijkervaringen; 

• er moet worden geluisterd naar wat burgers nodig hebben van de EU-wetgeving om hen te 

helpen hun gedrag te veranderen; er moet worden gesproken over oplossingen in plaats van 

problemen. 

 

Voorts worden er tijdens de besprekingen op basis van een enquête onder de deelnemers vier 

onderwerpen aan de orde gesteld: energie, vervoer, duurzame en verantwoorde consumptie en 

verontreiniging. Het onderwerp landbouw wordt vanwege tijdsgebrek uitgesteld tot de volgende 

werkgroep en zal samen met de resterende onderwerpen worden behandeld. 

 

Gedane suggesties, met tegengestelde standpunten tijdens de gedachtewisseling over: 

 

1. Energie:   

• tijdens de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen moet 

kernenergie in overweging worden genomen;  

• het energieverbruik moet als eerste prioriteit worden verminderd; 

• er moet optimaal gebruik worden gemaakt van het potentieel van micro-opwekking; 

• fossiele brandstoffen moeten niet langer worden gesubsidieerd: gas en kernenergie mogen 

niet als groene investering in de taxonomie worden aangeduid en in het nieuwe gaspakket 

mag geen financiering beschikbaar zijn voor gasinfrastructuur;  

• waterstof, geothermische energie, biobrandstoffen, de noodzaak van prijsstimulansen en het 

aantrekken van risicokapitaal moeten ook worden overwogen;  

• de voordelen en kosten van alle energiebronnen moeten worden vergeleken om na te gaan 

welke het efficiëntst zijn om burgers in staat te stellen onderbouwde beslissingen te nemen. 

 

2. Vervoer: 

• aanpassen van de cruisevloten; verbeteren van het spoorwegnet; aanmoedigen van fietsen; 

bevorderen van gedeelde mobiliteit; 

• zorgen voor toegankelijke, veilige en betaalbare mobiliteit voor iedereen – rekening houden 

met verschillende en specifieke mobiliteitsbehoeften (plattelandsgebieden, lage-

inkomensgroepen, mensen met een handicap, vrouwen); delen van vervoersmiddelen; 

• beperken van buitensporig/overmatig gebruik van mobiliteit (met betrekking tot toerisme). 
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3. Duurzame en ethische consumptie: 

• investeren in energieopslagfaciliteiten; 

• elektrische en hybride voertuigen betaalbaar maken (prijssignaal blijft essentieel voor 

burgers); 

• educatie, voorlichting en bewustmaking (een leven lang leren);  

• milieuvriendelijkere en gemakkelijk te recycleren verpakkingen gebruiken;  

• producenten verantwoordelijk maken, door te reguleren wat op de markt kan worden 

gebracht, en vermijden dat hun verantwoordelijkheid wordt afgewenteld op 

consumenten/burgers; 

• door kmo’s ontwikkelde bottom-upinitiatieven en -oplossingen ondersteunen; 

• de gehele levenscyclus van een product in overweging nemen en de circulaire economie 

bevorderen, lokale/EU-productie erkennen en de productie naar de EU terughalen; 

• duurzame productie koppelen aan de agenda “Made in Europe”; lokaal plaatsen van groene 

overheidsopdrachten. 

 

 

4. Verontreiniging: 

• bij de vereisten voor het in de handel brengen van producten moet rekening worden gehouden 

met de effecten van producten gedurende de hele levenscyclus; dit is ook een van de leidende 

beginselen voor ingevoerde producten en de gevolgen ervan; 

• in onderwijsprogramma’s moet aandacht worden besteed aan het gebruik van kunststoffen 

en niet-recyclebare materialen; 

• het afvalbeheer moet worden hervormd om recycling te bevorderen, onder meer door middel 

van prijssignalen (reële kosten); 

• er moet worden erkend dat bossen een sleutelrol spelen bij het terugdringen van de CO2-

uitstoot; er moet worden geïnvesteerd in grootschalige herbebossing om ook de lucht te 

reinigen; de normen voor verontreiniging moeten worden gehandhaafd; 

• er moet worden geïnvesteerd in technologieën om de verontreiniging van het grondwater te 

verminderen en gevaarlijkere chemische stoffen te monitoren; 

• handelaren moeten ervoor zorgen dat ingevoerde producten voldoen aan de milieu- en 

arbeidsnormen van de EU; 

• belastingprikkels en subsidies moeten worden gebruikt om vervuilend gedrag te sturen 

(beginsel dat de vervuiler betaalt), ook in industrieën waar dit niet geheel kan worden 

vermeden, zoals in de landbouw; 

• er moet worden voorkomen dat activiteiten op het gebied van afvalbeheer en -verwerking 

internationaal worden uitbesteed. 

 

 
Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter verklaart dat het onderwerp “landbouw” zal worden uitgesteld tot de volgende 
vergadering van de werkgroep en samen met de onderwerpen biodiversiteit, landschap en bouw, 
subsidies en belastingen, gedragsverandering en onderwijs zal worden behandeld. Zij spreekt de hoop 
uit dat de nieuwe vergaderstructuur het debat dynamischer maakt en ervoor zorgt dat de standpunten 
van de burgers centraal staan. 
 
 


