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1. Overzicht van Sessie 3 

Op 7-9 januari kwamen 161 willekeurig gekozen Europese burgers van verschillende leeftijden en 

achtergronden, afkomstig uit de hele Europese Unie, voor de derde keer bijeen om te discussiëren 

over de thema’s “Klimaatverandering en milieu / Gezondheid”, waarbij de besprekingen van de eerste 

en tweede sessie werden voortgezet. Voor deze laatste sessie werden de deelnemers aan panel 3 

ontvangen in het Europacollege van Natolin en in het Paleis voor cultuur en wetenschappen, met 

steun van de stad Warschau. Er kon ook online worden deelgenomen. Op basis van de oriëntaties die 

zij tijdens sessie 2 hadden geformuleerd, hebben de burgers 51 slotaanbevelingen opgesteld en 

goedgekeurd, die tijdens de plenaire zitting van de Conferentie zullen worden gepresenteerd en 

besproken. Van de 161 deelnemers namen er 41 op afstand aan de sessie deel. 

De besprekingen en de gezamenlijke werkzaamheden vonden plaats in drie formats: 

● In subgroepen. Elk van de 15 subgroepen bestond uit ongeveer 10 tot 13 burgers. In elke 

subgroep werden vier tot vijf talen gesproken, waarbij burgers hun eigen taal mochten 

                                                
1Disclaimer: dit verslag valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelt niet de standpunten 
van de instellingen van de Unie. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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spreken of een taal waarin zij zich op zijn gemak voelden. Elke subgroep kreeg een specifieke 

professionele gespreksleider uit de adviesgroep of van andere externe dienstverleners 

toegewezen. Om het werk van de gespreksleiders te ondersteunen, stelde het Europacollege 

per subgroep een notulist ter beschikking. 

● In plenaire vergaderingen, met alle deelnemers. De plenaire vergaderingen vonden plaats in 

het Paleis voor cultuur en wetenschappen van Warschau en werden geleid door twee 

hoofdmoderatoren uit de adviesgroep, met vertolking in de 24 officiële EU-talen. 

Ondersteund door deskundigen, factcheckers en hun eigen kennis en ervaringen begonnen de burgers 

door middel van beraadslagingen met het bestuderen van alle oriëntaties die door het panel tijdens 

sessie 22 in een “open forum”-setting waren opgesteld. Zij werden niet alleen bijgestaan door de 

deskundigen, maar ook door de gespreksleiders van de subgroepen. Elke burger kreeg vijftig stickers 

(tien groene voor werkgebied 1, tien rode voor werkgebied 2, tien blauwe voor werkgebied 3, tien 

gele voor werkgebied 4, tien oranje voor werkgebied 5) en mocht per werkgebied maximaal tien 

oriëntaties als prioriteit aanmerken. Zij kregen ook zwarte stickers, afhankelijk van het aantal 

oriëntaties in hun subgebied, om de door hun eigen subgroep geformuleerde oriëntaties te 

prioriteren. Zodra deze prioritering op panelniveau was voltooid, werden de burgers in dezelfde 

subgroepen ingedeeld als waarin ze tijdens sessie 2 hadden gewerkt, en stelden ze gezamenlijk vast 

welke van de oriëntaties van hun groep prioriteit had gekregen van de rest van het panel en de leden 

van hun eigen subgroep.  

Voor het opstellen van aanbevelingen kreeg elke subgroep een indicatief aantal aanbevelingen 

toegewezen, van één tot drie, met een maximum van vijf. Om prioriteit te geven aan oriëntaties op 

het niveau van de subgroep, hanteerden de burgers een rangschikkingssysteem, waarbij ze begonnen 

te werken aan de oriëntatie van hun deelgebied met de meeste steun van het panel. Ten tweede 

werkten zij aan datgene wat de meeste steun van hun eigen subgroep had enz. 

De werkzaamheden van de subgroepen richtten zich vervolgens op het omzetten van de oriëntaties 

in aanbevelingen. Daartoe maakten de burgers gebruik van een model voor aanbevelingen:  

 Omschrijving Limiet aantal tekens 
in NL 

Definitieve aanbeveling Wij bevelen aan om ... 1 000 

Definitieve motivering Wij bevelen dit aan omdat ...  300 

Elementen/vragen die de groep moest meenemen (geen strikte verplichting maar sterk aanbevolen) 
bij het formuleren van de motiveringen van de aanbevelingen waren:   
 

1. Waarom is deze aanbeveling belangrijk en relevant voor de thema’s van het panel? 
2. Waarom is het belangrijk dat op EU-niveau actie wordt ondernomen? 
3. Wat zijn de ongewenste effecten/nadelen van deze aanbeveling en waarom vinden wij het 

desondanks belangrijk om dit te doen? 
 

                                                
2 Verslag van sessie 2 van panel 3 beschikbaar op: Panel 3 - sessie 2 - Verslag 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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Tijdens de werkzaamheden in de subgroepen werden vier feedbacksessies tussen de subgroepen van 

elk ongeveer dertig minuten gehouden om de deelnemers te helpen inzicht te krijgen in het werk van 

de andere subgroepen en hun aanbevelingen te verrijken. Voor elke feedbacksessie ging één 

deelnemer van elke subgroep naar een andere kamer. Deze deelnemer presenteerde daar de tot 

dusver door zijn subgroep opgestelde ontwerpaanbevelingen en nam nota van de opmerkingen van 

zijn collega’s. De notulist voerde de feedback in een onlinespreadsheet in, zodat de subgroep die de 

ontwerpaanbevelingen had opgesteld deze kon raadplegen, naast het mondelinge verslag van hun 

vertegenwoordiger. 

De aanbevelingen van elke subgroep werden vervolgens op zondag 9 januari door het panel in 

stemming gebracht. Vóór de stemming ontvingen alle deelnemers een document met alle 

ontwerpaanbevelingen die de dag tevoren waren opgesteld, zodat zij deze in hun eigen taal konden 

lezen (automatisch vertaald uit het Engels). De stemming vond plaats via een onlineformulier. Het 

stemproces was verdeeld in vijf rondes die overeenkwamen met de vijf werkgebieden van het panel. 

De aanbevelingen werden per werkgebied gepresenteerd in slots van 30 minuten en begonnen met 

één burger van elke subgroep die feedback leverde over het werk dat tijdens het weekend was 

verricht. De hoofdgespreksleider las elk van de aanbevelingen voor het werkgebied in het Engels voor, 

zodat de burgers de simultaanvertaling daarvan konden horen. De aanbevelingen werden één voor 

één door alle deelnemers in stemming gebracht. Alle tolken ontvingen vooraf de schriftelijke 

ontwerpaanbevelingen in het Engels om bij de stemming een zo goed mogelijke vertolking te kunnen 

bieden. 

Op basis van de resultaten van de eindstemming werden de aanbevelingen als volgt ingedeeld:  

- aanbevelingen die de drempel van 70 % of meer van de uitgebrachte stemmen haalden, 
werden door het panel aangenomen;  

- aanbevelingen die de drempel niet haalden, werden door het panel als niet-gevalideerd 
beschouwd en zijn opgenomen in bijlage III van dit verslag. 

De video-opnamen van de plenaire vergaderingen van het panel zijn hier te vinden: 

● Plenaire vergadering van het panel van 7 januari 

● Plenaire vergadering van het panel van 9 januari 

 

2. Context van sessie 3 in het proces van de Europese burgerpanels 

De Europese burgerpanels vormen een belangrijk onderdeel van de Conferentie over de toekomst van 

Europa. Er worden vier Europese burgerpanels georganiseerd om burgers de kans te geven om samen 

na te denken over de toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese Unie. 

● De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers uit de 27 lidstaten. 

● Een afspiegeling van de diversiteit in de EU: wat betreft geografische herkomst (nationaliteit 

en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau. 

● In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit elke lidstaat. 

● Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale link gelegd tussen 

deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Elk panel komt tussen september 2021 en januari 2022 drie keer bijeen. Sessie 1 vond plaats in 

Straatsburg in het Europees Parlement. Sessie 2 vond online plaats, met behulp van Interactio: een 

onlinetool waarmee meertalige vergaderingen kunnen worden gehouden met simultaanvertaling in 

24 talen. Sessie 3 wordt in vier verschillende lidstaten gehouden: panel 1 in Dublin bij het Instituut 

voor Internationale en Europese Aangelegenheden en in Dublin Castle, panel 2 in Florence bij het 

Europees Universitair Instituut, panel 3 in Natolin bij het Europacollege en in het Paleis voor cultuur 

en wetenschappen in Warschau, en panel 4 in Maastricht bij het Europees Instituut voor 

Bestuurskunde, de Universiteit Maastricht en het Maastrichts Beurzen- en conferentiecentrum 

(MECC). 

Terwijl sessie 1 een inleidende sessie was met het oog op visievorming, het bepalen van de agenda en 

de prioriteiten die burgers aan de thema’s geven, en sessie 2 bedoeld was om dieper op het 

onderwerp in te gaan en oriëntaties op te stellen, was sessie 3 gewijd aan het produceren van 

bijdragen aan de plenaire vergadering van de Conferentie door een reeks aanbevelingen aan de 

instellingen van de Unie te formuleren. 

 

3. Belangrijkste resultaten van de sessie: Door het panel aangenomen aanbevelingen (ter 

behandeling op de plenaire vergadering) 

 
Werkgebied 1: Een beter leven  
 
Subgebied 1.1 Een gezonde levensstijl  
 
1. Wij bevelen aan dat de EU subsidies verstrekt voor biologische landbouw, met inbegrip van 
stimulansen voor biologische pesticiden, om biologische goederen betaalbaarder te maken. 
Bovendien moet onderwijs voor landbouwers in biologische en duurzame landbouw door de EU 
worden ondersteund en moet monocultuurlandbouw worden vermeden. Kleine biologische 
landbouwbedrijven, niet-intensieve landbouwbedrijven en bedrijven met korte toeleveringsketens 
moeten steun krijgen om concurrerender te worden.  
 
Subsidiëring van biologische producten zou de betaalbaarheid ervan verbeteren. Wij moeten 
supermarkten met kortere toeleveringsketens helpen en kleinere landbouwers ondersteunen met 
mogelijkheden om hun producten te verkopen. Dit maakt versere producten toegankelijker. 
Bovendien weerspiegelen de lage prijzen van niet-biologische producten niet de schade die zij 
berokkenen. 
 
 
2. Wij bevelen aan om innovatie in verticale landbouw te ondersteunen met investeringen van de 
EU. 
 
Verticale landbouw stelt ons in staat ruimte te besparen, die in plaats daarvan voor bosbouw kan 
worden gebruikt. Er zijn ook geen pesticiden nodig, waardoor we meer biologisch voedsel kunnen 
produceren. Bovendien ondervindt deze methode geen invloed van slechte weersomstandigheden, 
die steeds vaker voorkomen als gevolg van de klimaatverandering, en zijn kortere toeleveringsketens 
mogelijk.  
 
 
3. De EU moet minimumnormen vaststellen voor voedselkwaliteit, voedseltraceerbaarheid en het 
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gebruik van seizoensgebonden voedsel in schoolkantines. Daarom moeten gezonde ingrediënten 
voor schoolkantines worden gesubsidieerd om te zorgen voor betaalbare voeding van hoge 
kwaliteit voor leerlingen.  
 
Wij vormen op jonge leeftijd gewoonten die bepalend zijn voor onze houding ten aanzien van 
gezondheid. Goede gewoonten moeten in scholen worden aangemoedigd en leerlingen kunnen deze 
lessen meenemen naar huis. Dit is eveneens een kwestie van sociale rechtvaardigheid. iedereen in de 
EU moet recht hebben op goed voedsel op scholen.  
 
 
4. Wij bevelen aan te investeren in nieuwe fietspaden en in de verbetering van bestaande 
fietspaden om fietsen veilig en aantrekkelijk te maken. Ervoor zorgen dat opleidingen over 
verkeersregels voor alle leeftijdsgroepen in heel Europa beschikbaar zijn, met name voor 
elektrische fietsen en voor personen zonder rijbewijs. De producenten van elektrische fietsen 
moeten worden verplicht informatie te verstrekken over het gebruik en de risico’s van e-biking. 
Rechtsbescherming bieden aan fietsers in geval van ongevallen met voertuigen (zie de Nederlandse 
wetgeving). Wij zijn voorstander van specifieke autovrije zones in steden (zonder commerciële 
gebieden te benadelen). In het algemeen voorrang en verdere rechten geven aan fietsers en 
voetgangers boven gemotoriseerde voertuigen, waarbij de verkeersveiligheid en de verkeersregels 
worden gewaarborgd.  
 
Dit is belangrijk omdat fietsen goed is voor de individuele en de volksgezondheid, de luchtkwaliteit, 
het geluidsniveau, het klimaat en het stadsverkeer. Fietsers en voetgangers moeten zich veilig voelen, 
rekening houdend met de risico’s van het toegenomen gebruik van elektrische fietsen. Fietspaden 
ontbreken soms of zijn van slechte kwaliteit.  
 
 
5. Wij raden aan om de productie van voedsel deel te laten uitmaken van het openbaar onderwijs. 
De oprichting van tuinen in scholen, indien haalbaar, en stadstuinprojecten voor openbare en 
particuliere ruimten subsidiëren en ondersteunen. De behoefte aan ruimte, water en 
ondersteunende infrastructuur moet deel uitmaken van de stadsplanningkaders. Voormalige 
parkeerplaatsen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor vergroening, verticaal tuinieren op 
gebouwen, of er kan een verplichting worden opgelegd om te voorzien in groene ruimten voor het 
verkrijgen van een bouwvergunning. Innovatieve en beste praktijken in alle lidstaten uitwisselen. 
 
Tuinbouwprojecten bevorderen de veerkracht van steden en inwoners en brengen mensen van 
verschillende leeftijden en sociale groepen samen. Meer groene ruimte verbetert de levenskwaliteit, 
de luchtkwaliteit, de geestelijke en lichamelijke gezondheid en het milieu.  
 
 
Subgebied 1.2 Milieu-educatie  
 
6. Wij bevelen aan dat de EU een richtlijn aanneemt op grond waarvan 
stadsontwikkelingsprogramma’s moeten voldoen aan specifieke milieueisen, met als doel steden 
groener te maken. De richtlijn moet van toepassing zijn op particuliere en openbare eigendommen 
en ruimten, zoals nieuwe gebouwen die worden gebouwd. De richtlijn moet minimumnormen 
opleggen om ervoor te zorgen dat gebouwen en ruimten zo groen mogelijk zijn. “Groen” verwijst 
hier naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, een lager energieverbruik, een lage CO2-
uitstoot en de opname van planten in architectuurprojecten. 
 
Groenere steden dragen actief bij aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en 
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het verminderen van emissies, zoals CO2 en ozon, die negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid 
van de burgers. Investeren in groenere steden draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van 
gemeenschappen met economische en sociale voordelen op lange termijn. 
 
 
7. Wij bevelen de EU aan om, met de hulp van de lidstaten, een gemeenschappelijk Europees 
handvest op te stellen, goed te keuren en ten uitvoer te leggen dat gericht is op milieukwesties in 
hun totaliteit. Het handvest zal de lidstaten een kader bieden voor de ontwikkeling van regelmatige 
informatie- en opleidingscampagnes, verspreid over alle beschikbare mediakanalen en een nieuw 
specifiek informatieportaal. Deze campagnes moeten overal in de EU en op alle niveaus worden 
georganiseerd om het milieubewustzijn bij alle burgers te bevorderen.  
 
Een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten belemmert de doeltreffendheid van de bestaande 
campagnes en vertraagt de inspanningen om de wereldwijde uitdaging van de klimaatverandering 
aan te pakken. Een gemeenschappelijk handvest zal synergieën tussen de actieplannen van de 
lidstaten bevorderen en ervoor zorgen dat de inspanningen meer effect sorteren. Bovendien zou het 
ervoor zorgen dat de burgers op samenhangende en consistente wijze worden geïnformeerd over het 
effect van dagelijkse acties, zoals de keuze van hun vervoersmiddel en afvalverwerking. 
 
  

 
 
Werkgebied 2: Ons milieu en onze gezondheid beschermen  
 
Subgebied 2.1 Een gezonde natuurlijke omgeving  
 
8. Wij bevelen een uniform gegradeerd etiketteringssysteem aan dat de volledige ecologische 
voetafdruk aangeeft voor elk beschikbaar product dat in de EU wordt gekocht. Producten van 
buiten de EU moeten dit etiketteringssysteem op transparante wijze naleven. Het systeem moet 
gebaseerd zijn op duidelijke etiketteringscriteria voor de producten zelf en moet bijvoorbeeld een 
QR-code gebruiken die uitvoerigere informatie over het product geeft.  
 
Deze informatie over de levenscyclus van het product is voor alle burgers in de EU van fundamenteel 
belang opdat consumenten hun aankopen bewust kunnen doen. Als gevolg daarvan zullen EU-burgers 
verantwoordelijke beslissingen nemen om bij te dragen aan de bescherming van hun milieu. 
 
 
9. Wij bevelen aan meer financiële investeringen te doen om nieuwe milieuvriendelijke 
energiebronnen te verkennen en tot dan extra investeringen te doen in bestaande optimale 
oplossingen voor energieproductie. Wij bevelen ook aan om het Europese publiek in volledige 
transparantie te informeren en voor te lichten over specifieke energiebronnen. Wij bevelen ten 
zeerste aan om rekening te houden met de volledige ecologische en sociale gevolgen van het 
energieproductieproces voor de huidige en toekomstige generaties. 
 
Wij hebben zeer hoge niveaus van koolstofemissies en andere giftige stoffen afkomstig van 
energieproductie die het klimaat en de luchtkwaliteit aantasten. Om in overeenstemming te zijn met 
de Europese richtlijnen en de aanbevelingen van de IPCC-verslagen en de COP26-doelstellingen zijn 
meer onderzoek en investeringen nodig om een klimaatneutrale energieproductie tot stand te 
brengen. 
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Subgebied 2.2Onze biodiversiteit beschermen  
 
10. Wij bevelen aan het gebruik van chemische pesticiden en meststoffen in alle soorten 
landbouwbedrijven drastisch terug te dringen door de toepassing van hogere gemeenschappelijke 
normen te handhaven, het onderzoek naar natuurlijke alternatieven te versnellen en de invoering 
van nieuwe oplossingen, waaronder opleiding voor landbouwers, te ondersteunen.  
 
Hoewel er vooruitgang is geboekt op het gebied van alternatieve meststoffen en pesticiden, zijn de 
meeste daarvan nog niet bruikbaar voor grote landbouwbedrijven. Daarom is een consistentere 
inspanning nodig om tot nieuwe oplossingen te komen. Het onderzoek moet zowel door 
overheidsuitgaven als door hogere normen voor het gebruik van pesticiden en meststoffen worden 
gestimuleerd. De resultaten van het onderzoek moeten snel op EU-niveau worden verspreid. 
 
 
11. Wij bevelen aan de beschermde gebieden uit te breiden met het oog op de instandhouding van 
de biodiversiteit (o.a. zoogdieren, vogels, insecten en planten) en de rechtsstaat met betrekking tot 
menselijk ingrijpen in deze gebieden te versterken. De beschermde gebieden zullen niet alleen 
worden gezien als eilanden, maar ook als een continuüm met groenere stedelijke gebieden, volgens 
geharmoniseerde EU-normen. 
 
De biodiversiteit heeft erg te lijden van ontbossing. Een van de belangrijkste manieren om de 
biodiversiteit op het land te beschermen is het creëren van beschermde gebieden. Het is echter 
moeilijk om beschermde gebieden in de buurt van vervuilde steden in stand te houden of om 
menselijke inmenging te voorkomen wanneer de omgeving niet natuurvriendelijk is.  Wij moeten de 
leefgebieden groener maken en integreren in de omliggende natuur. 
 
 
12. Wij bevelen aan de generieke subsidies voor landbouw voornamelijk te richten op projecten die 
verband houden met de ontwikkeling van duurzame landbouw, met inbegrip van de eerbiediging 
van de natuur en de werknemers. De begunstigden moeten duidelijke milieunormen in acht nemen 
en strikt worden gecontroleerd. 
 
Wij zijn van mening dat alleen duurzame landbouw moet worden aangemoedigd, wat betekent dat 
de middelen die nu voor generieke subsidies worden gebruikt, moeten worden geheroriënteerd. 
Bovendien kan de efficiëntie van de gebruikte middelen worden vergroot door zich te richten op 
transformatieprojecten en innovatieve oplossingen, in plaats van op jaarlijkse betalingen. De 
ecologische impact van landbouwactiviteiten en de projecten moet beter worden gemonitord. De 
mensenrechten van werkenden moeten ook als onderdeel van duurzaamheid worden beschouwd.  
 
 
13. Wij bevelen aan dat de EU een eerlijke concurrentie voor milieuvriendelijke landbouwproducten 
waarborgt door strengere normen vast te stellen voor zowel Europese als ingevoerde producten en 
te zorgen voor traceerbaarheid, etikettering en kwaliteitscontrole. 
 
De lagere productiviteit van duurzame landbouwproducten heeft gevolgen voor hun 
kostenconcurrentievermogen. De ingevoerde producten moeten voldoen aan dezelfde strenge 
normen met betrekking tot de ecologische impact van hun productie. Wij hebben autoriteiten nodig 
die de traceerbaarheid van de ingevoerde landbouwproducten kunnen waarborgen. 
 
 
14. Wij bevelen snelle en grootschalige herbebossing en bebossing in de EU aan door het 
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grondgebruik te maximaliseren. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de herbebossing van 
geëxploiteerde of vernietigde bossen en de bebossing van gebieden met aangetaste grond. Er 
moeten nieuwe, meer verantwoorde oplossingen worden bevorderd voor een beter gebruik van 
hout, bv. vervanging van kunststoffen en andere chemische materialen, meer energie-efficiëntie uit 
biomassa en recycling van houtproducten. 
 
Herbebossing heeft een duidelijk positief effect op het milieu en de biodiversiteit in het algemeen. 
Tegelijkertijd moeten we minder hout gebruiken voor verbranding, maar voor producten met een 
hoge toegevoegde waarde, aangezien bijvoorbeeld hout de belangrijkste vervanger voor kunststoffen 
is. 
 
 
Subgebied 2.3 Veilig en gezond voedsel 
 
15. Wij bevelen aan om niet-duurzame vormen van voedselverpakkingen, waaronder plastic 
verpakkingen en die van andere niet biologisch afbreekbare materialen, snel en geleidelijk uit te 
bannen. Wij stellen voor dit te bereiken door financiële stimulansen te bieden aan bedrijven die 
overschakelen op volledig biologisch afbreekbare vormen van verpakking, te investeren in 
onderzoek naar alternatieven en sancties in te voeren voor bedrijven die geen biologisch 
afbreekbare verpakkingen gebruiken. 
 
Kunststofafval, met name microplastics, komt steeds vaker voor en breekt slechts langzaam af. De 
consumptie ervan schaadt de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen en brengt de gezondheid van 
mens en dier in gevaar. Bovendien is de bestaande Europese wetgeving ter vermindering van niet-
biologisch afbreekbare verpakkingen ontoereikend.  
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16. Wij bevelen aan dat intensieve veehouderij geleidelijk wordt afgeschaft, met inbegrip van het 
elimineren van levensomstandigheden waarbij het welzijn van dieren niet wordt gerespecteerd. 
Wij stellen voor gemeenschappelijke normen voor de veehouderij in te voeren (bv. maximaal aantal 
dieren, geschikte buitenruimte) en meer te investeren in niet-intensieve methoden (extensieve en 
duurzame landbouw) door bedrijven financiële stimulansen en opleiding te bieden om deze 
verandering te ondersteunen. 
 
De geleidelijke afschaffing van de intensieve landbouw zal leiden tot een vermindering van de 
milieuvervuiling en tot een betere bescherming van de natuur. Bovendien zal de geleidelijke 
afschaffing van intensieve veehouderij de hoeveelheid geneesmiddelen die nodig is om dierziekten 
aan te pakken verminderen en de kwaliteit van ons voedsel verhogen. Intensieve veehouderij houdt 
ook geen rekening met het welzijn van dieren, maar er bestaan duurzamere vormen van landbouw, 
zoals extensieve veehouderij, en er zijn subsidies nodig om landbouwers te helpen deze vormen na te 
streven. 
 
 
17. Wij bevelen aan het verbod op het onnodig gebruik van antibiotica en andere 
diergeneesmiddelen in toevoegingsmiddelen van diervoeding scherper te controleren: maak het 
hard! Wij stellen voor om het gebruik van antibiotica in de landbouw alleen toe te staan wanneer 
dat absoluut noodzakelijk is om de gezondheid en het welzijn van dieren te beschermen, in plaats 
van preventief. Daarnaast moet verder worden geïnvesteerd in onderzoek naar efficiëntere 
antibiotica, waarbij alternatieven worden ontwikkeld en wordt voortgebouwd op bestaand 
onderzoek naar antibiotica. 
 
De resistentie van de mens tegen antibiotica wordt groter als gevolg van het eten van voedsel dat 
afkomstig is van dieren die antibiotica hebben gekregen. Bovendien is er tijd nodig om geschikte 
alternatieven voor bestaande antibiotica te creëren en ervoor te zorgen dat landbouwers zich bewust 
zijn van en klaar zijn om ze te gebruiken. Wij erkennen dat er Europese richtlijnen inzake antibiotica 
bestaan, maar dat deze niet in alle lidstaten op dezelfde manier zijn toegepast. Tot slot worden 
diergeneesmiddelen misbruikt voor dopingdoeleinden, zodat strengere wetgeving op dit gebied het 
welzijn van dieren en hun levenskwaliteit ten goede zal komen. 
 
  
18. Wij bevelen aan dat de Europese wetgeving verklaringen voorschrijft over het gebruik van 
hormonale stoffen en hormoonontregelende stoffen bij de productie van levensmiddelen: het type 
en de hoeveelheid van en de blootstelling aan het gebruikte eindproduct. Op alle levensmiddelen 
die deze stoffen bevatten, moeten op de verpakking gedetailleerde etiketten worden aangebracht 
waarop deze informatie en de redenen voor het gebruik ervan zijn vermeld. Daarnaast moeten we 
het onderzoek naar de effecten van hormonale stoffen en hormoonontregelende stoffen op de 
menselijke gezondheid versnellen. 
 
Levensmiddelen kampen momenteel met onvoldoende traceerbaarheid, met name wat betreft 
hormonale stoffen en hormoonontregelende stoffen. Wij zijn van mening dat transparantie in de 
voedselproductie noodzakelijk is om de aansprakelijkheid te waarborgen. Ook moeten consumenten 
de volledige inhoud van hun voedsel kennen en vrij kunnen kiezen wat zij eten. Daarnaast is er 
onvoldoende onderzoek naar de gevolgen voor de mens (en de potentiële risico’s) van de consumptie 
van levensmiddelen met hormonale stoffen en hormoonontregelaars. 
 
 
19. Wij raden aan om de consumptie van verwerkte levensmiddelen te ontmoedigen door 
ongezonde levensmiddelen te belasten en de opbrengsten te investeren in gezond voedsel. Wij 
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stellen voor een Europees scoresysteem voor gezond voedsel in te voeren op basis van beste 
praktijken in de lidstaten om levensmiddelen te etiketteren en consumenten te informeren over de 
gezondheidseigenschappen van levensmiddelen.  
 
Op deze manier kunnen de bijeengebrachte middelen worden gebruikt als middel om 
bewustmakingsmaatregelen en promotiecampagnes te ontwikkelen, gezonde voeding in het 
onderwijs te prioriteren en ongezond voedsel minder zichtbaar te maken in supermarkten. Door te 
investeren in gezond voedsel verbetert tevens de algemene gezondheid van de bevolking, waardoor 
de overheidsuitgaven die nodig zijn om gezondheidsproblemen als gevolg van ongezonde voeding aan 
te pakken, worden verlaagd. Bovendien denken we dat belastingen en subsidies bedrijven ertoe zullen 
aanzetten om gezondere levensmiddelen te produceren. 
 
  

Werkgebied 3: Onze economie en consumptie heroriënteren 
 
Subgebied 3.1 Overproductie en overconsumptie reguleren  
 
20. Wij bevelen aan dat de EU meer maatregelen neemt om consumenten in staat te stellen en te 
stimuleren om producten langer te gebruiken. De EU moet geplande veroudering tegengaan door 
de garantie van producten te verlengen en een maximumprijs vast te stellen voor 
reserveonderdelen na de garantieperiode. Alle lidstaten moeten een belastingvermindering voor 
reparatiediensten invoeren, zoals in Zweden het geval is. Fabrikanten moeten worden verplicht de 
verwachte levensduur van hun producten te vermelden. De EU moet via een internetplatform en 
via onderwijs informatie verstrekken over het hergebruik en de reparatie van producten. 
 
Onze weggooi- en op eenmalig gebruik gebaseerde samenleving is niet duurzaam omdat deze te veel 
afval genereert. Door de voorgestelde maatregelen ten uitvoer te leggen, zullen we toewerken naar 
een samenleving van hergebruikte, herstelde en minder producten , herstelt en vermindert, zodat 
overconsumptie wordt teruggedrongen. 
 
 
21. Wij bevelen de EU aan strengere milieunormen voor de productie toe te passen en te zorgen 
voor eerlijke arbeidsomstandigheden in de hele productieketen. De productienormen van de EU 
moeten duurzamer zijn, in alle lidstaten worden geharmoniseerd en op ingevoerde goederen 
worden toegepast. Deze moeten ook sociale normen omvatten, zoals een leefbaar loon voor 
werknemers die de goederen produceren en goede arbeidsomstandigheden in fabrieken. 
Producten die niet aan deze normen voldoen, moeten gevolgen ondervinden. 
 
Het is belangrijk in Europa homogene milieu- en sociale productienormen vast te stellen om ervoor 
te zorgen dat alle aangeboden producten op duurzame wijze worden geproduceerd. Deze 
maatregelen zijn van cruciaal belang om onze economie om te buigen en de productiepatronen van 
bedrijven te veranderen. 
 
 
22. Wij bevelen de EU en de lidstaten aan maatregelen in te voeren om reclame voor producten die 
schadelijk zijn voor het milieu te beperken. Producten met een lage duurzaamheidsscore moeten 
een verplichte disclaimer hebben in alle vormen van reclame waaruit blijkt dat zij schadelijk zijn 
voor het milieu. Voor producten die helemaal niet duurzaam zijn, moet de EU reclame verbieden. 
 
Reclame stimuleert consumptie; producten die schadelijk zijn voor het milieu mogen niet worden 
gepromoot. Op die manier zullen mensen minder geneigd zijn producten te kopen die schadelijk zijn 
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voor het milieu.  
 
 
23. Wij bevelen de EU aan de infrastructuur voor statiegeldregelingen voor alle primaire 
verpakkingen van glas, plastic, aluminium enz. in de hele EU op homogene wijze in te voeren en uit 
te breiden. Waar mogelijk moeten fabrikanten de geretourneerde recipiënten hergebruiken door 
ze te steriliseren in plaats van alleen het materiaal te recyclen. Naast voedsel- en 
drankverpakkingen moet de regeling ook andere soorten flessen en verpakkingen omvatten, zoals 
shampooflessen. 
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Op dit moment gooien consumenten te veel verpakkingen af die onze ecosystemen vervuilen en 
vernietigen. Statiegeldregelingen helpen afval te verminderen door burgers te motiveren 
verpakkingen terug te brengen in plaats van ze weg te gooien. Door de regeling uit te breiden, 
gebruiken we minder hulpbronnen en verminderen we de hoeveelheid afval die we produceren. 
 
 
Subgebied 3.2 Afval verminderen 
 
24. Wij bevelen aan dat een betere uitvoering van het beleid inzake de circulaire economie op 
Europees niveau wordt bevorderd, gericht op zowel ondernemingen als burgers, in de vorm van 
financiële stimulansen voor degenen die daaraan voldoen. 
 
Omdat productiebedrijven hun personeel inkrimpen of zelfs in gebreke blijven/sluiten, zullen veel 
mensen werkloos worden. Door werklozen om te scholen, zullen we milieuvriendelijke praktijken 
bevorderen en tegelijkertijd de werkloosheid terugdringen en de modernisering van een 
gediversifieerde economie bevorderen. 
 
 
25. Wij bevelen aan dat de EU het gebruik reguleert van milieuvriendelijke verpakkingen (d.w.z. 
verpakkingen van biologisch afbreekbare of recycleerbare producten, of, waar mogelijk, 
duurzamere producten) en/of het gebruik van minder volumineuze verpakkingen, die ook in de 
vorm van een QR-code de informatie bevat die relevant is voor het proces van recycling en/of 
verwijdering van de verpakkingen na gebruik. 
 
Omdat deze aanbeveling zal leiden tot minder verpakking, minder afvalproductie en dus minder 
vervuiling, en dus tot een schoner milieu en uiteindelijk tot een kleinere koolstofvoetafdruk. 
Bovendien zal de belastingdruk op de producenten worden verminderd. 
 
 
Subgebied 3.3 Eerlijke producten, gelijke toegang en rechtvaardige consumptie  
 
26. Wij bevelen de Europese Unie aan een rechtskader vast te stellen om te zorgen voor betaalbare 
en betere toegang tot lokale en hoogwaardige levensmiddelen voor alle Europese consumenten. 
 
Omdat er momenteel op EU-niveau geen consensus bestaat over wat lokaal en kwalitatief 
hoogwaardig voedsel is. Deze lacune moet worden opgevuld.  
De invoer van producten van lage kwaliteit heeft directe negatieve gevolgen voor het milieu. Om de 
klimaatverandering aan te pakken, moeten we alle oorzaken ervan aanpakken, met inbegrip van de 
invoer van producten van lage kwaliteit:  de vervoersafstand moet worden verminderd en de voorkeur 
moet worden gegeven aan seizoensgebonden producten.  
Deze aanbeveling is veelbelovend omdat zij ook van toepassing zou kunnen zijn op niet-
voedingsproducten. 
 
 
27. Wij bevelen de Europese Unie aan onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen, met 
financieringsregelingen, om duurzamere en betaalbaardere producten op de Europese markt te 
introduceren. De Europese Unie moet ook overleg plegen met de burgers, op alle 
besluitvormingsniveaus, ook op lokaal niveau, om hun behoeften aan duurzame producten in kaart 
te brengen. 
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Wij zijn van mening dat er een gebrek is aan onderzoek naar duurzame producten en dat er dringend 
behoefte is aan meer middelen voor onderzoek, zodat Europeanen toegang hebben tot duurzame en 
betaalbaardere duurzame producten. Burgers moeten deelnemen aan het besluitvormingsproces. De 
agenda voor onderzoeks- en innovatieacties moet samen met de burgers worden vastgesteld.  
Burgers moeten worden geïnformeerd over de follow-up en feedback krijgen.  
 
 
28. Wij bevelen de Europese Unie aan een regelgevingsmechanisme te ontwikkelen voor 
modeproducten die de gemeenschappelijke markt binnenkomen. Dit mechanisme zou gericht zijn 
op het stimuleren van een betere consumptie dankzij een indicator die garandeert dat het product 
aan duurzaamheidscriteria voldoet. 
 
De modesector, die producten van lage kwaliteit buiten de Europese grenzen produceert, voldoet niet 
aan ethische normen en is niet duurzaam. Wij moeten een eerlijk mechanisme vinden dat een beter 
verbruik voor de consument mogelijk maakt. Het is echter belangrijk om de belastingen niet te 
verhogen, wat negatieve gevolgen zal hebben voor de Europese consumenten en hun koopkracht zal 
verminderen. De consument moet weten onder welke voorwaarden de door hem gekochte producten 
worden vervaardigd en of zij aan duurzame kwaliteitsnormen voldoen. 
 
 

Werkgebied 4: Op weg naar een duurzame samenleving  
 
Subgebied 4.1 Hernieuwbare energie nu  
 
29. Wij bevelen de EU aan om in een overgangsperiode maatregelen te nemen om CO2-filters 
verplicht te stellen, met name voor steenkoolcentrales, zolang we nog steeds afhankelijk zijn van 
conventionele energie. Daarnaast bevelen wij aan dat de EU financiële steun verleent aan lidstaten 
die niet over financiële middelen beschikken om CO2-filters toe te passen. De steun is afhankelijk 
van de naleving van het klimaatbeleid van de EU in verband met de Overeenkomst van Parijs, de 
Green Deal en elke nieuwe klimaatwet. Dit is een concrete stap om te blijven investeren in 
onderzoek naar veilige energieproductie en om de EU-lidstaten te ondersteunen bij de geleidelijke 
verwezenlijking van reeds vastgestelde gemeenschappelijke reductiedoelstellingen. 
 
Wij weten dat het gebruik van brandstoffen leidt tot broeikasgassen en dat de EU-lidstaten dit soort 
energie moeten verminderen om te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs. Aangezien we de CO2-
uitstoot niet meteen kunnen stoppen en we nog steeds afhankelijk zijn van steenkool, moeten we 
zowel kortetermijn- als langetermijnmaatregelen nemen. Aangezien CO2-reductie een 
gemeenschappelijk belang is dat gevolgen heeft voor alle burgers, zowel in de lidstaten als daarbuiten, 
heeft de EU als instelling haar eigen verantwoordelijkheden en doet zij aanbevelingen en maakt zij 
oplossingen mogelijk, aangezien de lidstaten de doelstellingen niet alleen kunnen verwezenlijken. 
 
 
30. Wij bevelen aan de intensieve industriële veeteelt te verminderen om de productie van 
methaan en waterverontreiniging te verminderen. Daartoe herziet de EU haar gemeenschappelijk 
landbouwbeleid om haar subsidies te richten op duurzame en lokale landbouw, onder meer 
ondersteund door een etiketteringsregeling waarmee consumenten duurzame vleesproducten 
kunnen herkennen. Daarnaast moedigen wij de EU aan te investeren in methoden voor hergebruik 
van afval van dierlijke productie en andere industrieën. 
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De bevolking groeit, waardoor de vraag naar vlees in de toekomst toeneemt. Daarom moeten we de 
vleesconsumptie verminderen. Wij zijn van mening dat de veehouderij de meest voor de hand 
liggende plaats is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, aangezien methaan 
broeikasgassen produceert. Wij weten allemaal dat we minder vlees moeten consumeren, en het 
gevolg is dat we de veestapel moeten inkrimpen. 
 
 
31. Alhoewel het een kostenintensief proces is om groene waterstof te genereren, aangezien 75 % 
energie moet worden geproduceerd om 25 % waterstof te krijgen, zijn er meerdere positieve kanten 
aan dit soort energie. De beste oplossing kan zijn energie zonder CO2 te produceren terwijl we 
groene waterstof ontwikkelen. Windenergie moet worden gebruikt voor de productie van groene 
waterstof en de EU moet meer investeringen doen, de productie van windenergie opvoeren en 
energie opslaan voor toekomstige doeleinden. 
 
Groene waterstof is flexibel en kan worden opgeslagen, en als er vraag is, kunnen we die energie 
gebruiken. Omdat er geen CO2-verontreiniging is. 
 
 
Subgebied 4.2 Veranderingen ondersteunen  
 
32. Wij bevelen de EU aan een dwang- en beloningssysteem op te zetten om vervuiling van water, 
bodem en lucht en door straling aan te pakken.  Het opleggen van boetes aan vervuilers, in 
combinatie met de verplichte ondersteuning van een deskundige organisatie die specifiek is 
ontworpen om entiteiten te helpen bij het elimineren van verontreiniging en het herstellen van het 
ecosysteem. Deze deskundige organisatie moet een leidende rol spelen bij het voorkomen en 
beheersen van de verontreiniging. 
 
Omdat het belangrijk is de verantwoordelijkheden van de vervuilers te benadrukken en entiteiten te 
stimuleren om verontreiniging terug te dringen met het oog op het tot nul terugbrengen van 
verontreiniging. Het is van cruciaal belang een gezonde planeet te hebben, aangezien deze 
rechtstreeks verband houdt met ons welzijn en ons toekomstige bestaan. 
 
 
33. Wij bevelen de EU aan een specifieke website/platform op te zetten die/dat door meerdere 
deskundigen wordt geverifieerd - met regelmatig bijgewerkte en diverse wetenschappelijke milieu-
informatie - die gemakkelijk toegankelijk en transparant is voor alle burgers. Deze website/dit 
platform is gekoppeld aan een forum waar burgers en deskundigen kunnen interageren. Wij raden 
ook sterk aan een mediacampagne te starten om deze website/dit platform te promoten 
(bijvoorbeeld via sociale media zoals YouTube, TikTok en LinkedIn). 
 
Alle burgers moeten beschikken over onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde 
informatiebronnen om inzicht te krijgen in klimaatveranderingskwesties (de gevolgen ervan en de 
noodzakelijke stappen om deze om te keren) en om nepnieuws aan te pakken. De mediacampagne 
zal hen bewust maken van het bestaan van dit platform/deze website. Het is ook belangrijk dat de 
door de website/het platform verstrekte informatie begrijpelijk is voor alle burgers, met toegang tot 
het bronmateriaal voor degenen die zich in het onderwerp willen verdiepen. 
 
 
34. Wij bevelen aan dat de EU de hoeveelheid ingevoerde goederen die qua ecologische voetafdruk 
niet aan de EU-normen voldoen, vermindert. 
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Omdat we er daarbij voor zorgen dat in de EU ingevoerde goederen een groenere voetafdruk hebben. 
Het doel is de wereldwijde vervuiling terug te dringen. Het is ook belangrijk om landen te laten zien 
aan welke normen zij moeten voldoen als zij goederen naar de EU willen uitvoeren. 
 
 
35. Wij bevelen aan dat de EU de dialoog over klimaatverandering tussen alle 
besluitvormingsniveaus, van het lokale (burgers) tot het mondiale (nationale, internationale en 
intercontinentale) niveau (nationaal, internationaal en intercontinentaal), aanmoedigt, bevordert 
en faciliteert om tegemoet te komen aan de zorgen van alle betrokken partijen. 
 
Omdat dialoog en consensus de beste manier zijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het 
gebied van klimaatverandering: indien de partijen elkaar begrijpen, is er meer bereidheid om een 
gemeenschappelijke basis te vinden. 
 
 
Subgebied 4.3 Milieuvriendelijk vervoer  
 
36. Wij bevelen aan dat de EU de Europese lidstaten financieel ondersteunt om de connectiviteit 
van plattelandsgebieden te verbeteren. Dit moet gebeuren door een Europees 
openbaarvervoernetwerk te ontwikkelen op basis van betaalbare prijzen (prioriteit voor 
spoorwegen) en met stimulansen voor het gebruik van openbaar vervoer. Daartoe moet ook in 
plattelandsgebieden binnen een kort en realistisch tijdsbestek internetconnectiviteit worden 
ontwikkeld. 
 
Wij bevelen dat aan omdat er geen sprake is van gelijke toegang tot openbaar vervoer en 
internetconnectiviteit voor landelijke en stedelijke gebieden. Een gemeenschappelijk Europees 
project zou aan kracht winnen doordat alle burgers het gevoel zouden krijgen dezelfde rechten te 
genieten. Een verbeterd openbaarvervoernetwerk en internetconnectiviteit zouden de bevolking 
ertoe aanzetten zich in plattelandsgebieden te vestigen. Dit proces zou de vervuiling verminderen, 
aangezien minder mensen in drukke steden zouden wonen. 
 
 
37. Wij bevelen de verbetering aan van bestaande vervoersinfrastructuur die in onbruik is of die 
vanuit ecologisch oogpunt nog kan worden verbeterd (om er elektrische treinen op te laten rijden). 
Dit proces moet tot doel hebben milieubeschermde gebieden niet te schaden. 
 
Verbetering van de bestaande infrastructuur zou voorkomen dat te veel middelen worden besteed 
en schade wordt toegebracht aan beschermde gebieden die belangrijk zijn voor het behoud van de 
biodiversiteit. Meer spoorweginfrastructuur zou leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot en 
een toename van de mobiliteit van de bevolking van stedelijke naar plattelandsgebieden. 
 
 
38. Wij bevelen aan dat de EU de aankoop bevordert van elektrische voertuigen die voldoen aan 
goede normen wat betreft de levensduur van batterijen. Dit zou kunnen worden gedaan door EU-
stimulansen voor alle EU-lidstaten en door verbetering van de elektrische infrastructuur. 
Tegelijkertijd moet zij investeren in de ontwikkeling van andere niet-vervuilende technologieën, 
zoals biobrandstoffen en waterstof voor voertuigen waarvan de elektrificatie moeilijk te 
verwezenlijken is, zoals boten en vrachtwagens. 
 
Wij bevelen dit aan omdat elektriciteit de snelste manier is om de emissies van voertuigen te 
verminderen, samen met andere energiebronnen zoals waterstof en biobrandstoffen. De snelste, 
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meest economische en haalbare oplossing is inderdaad elektriciteit, gevolgd door biobrandstoffen. 
Op langere termijn moet groene waterstof een aanvullende rol spelen om vervoerswijzen die niet 
kunnen worden geëlektrificeerd, hierbij te betrekken. 
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Werkgebied 5: Zorg voor iedereen 
 
Subgebied 5.1 Het gezondheidszorgstelsel versterken  
 
39. Wij bevelen aan dat de Europese Unie gemeenschappelijke gezondheidsnormen waarborgt, 
maar ook aandringt op fatsoenlijke minimumlonen, een maximumaantal werkuren en dezelfde 
opleidingsnormen voor dezelfde certificeringen voor gezondheidswerkers in de hele Europese Unie. 
 
Bij gebrek aan gemeenschappelijke gezondheidsnormen, lonen en opleidingen voor 
gezondheidswerkers kunnen verschillen tussen de lidstaten leiden tot onevenwichtige situaties in de 
Europese Unie. Standaardisering van de gezondheidszorg zou kunnen bijdragen tot een sterker, 
efficiënter en veerkrachtiger systeem (covidcrisis is voorbeeld van de stabiliteit van onze systemen). 
Het zou ook de uitwisseling van kennis en informatie in de sector van de gezondheidswerkers 
vergemakkelijken. 
 
 
40. Wij bevelen aan dat de Europese Unie waarborgt dat behandelingen in de hele EU van gelijke 
kwaliteit zijn en tegen een eerlijke lokale kostprijs worden verstrekt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
worden gerealiseerd door de bevoegdheden van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) uit te 
breiden of een nieuw gespecialiseerd Europees agentschap voor overheidsopdrachten op te richten, 
dat bevoegd zou zijn om voor alle lidstaten over betere prijzen voor geneesmiddelen te 
onderhandelen. Het risico van monopolies in de farmaceutische industrie moet tot een minimum 
worden beperkt. 
 
Gelijke medische voorzieningen en behandelingen garanderen gelijke rechten van alle Europese 
burgers in de EU op gezondheidsgebied. Grotere aankoopcapaciteit zorgt voor betere 
aanbestedingsovereenkomsten. Dit mag echter niet leiden tot monopolistische structuren en gelobby 
door de farmaceutische industrie. Het covidcrisisbeheer is een goed voorbeeld van gezamenlijk 
gezondheidsbeheer door de Europese Unie als geheel. 
 
 
41. Wij bevelen aan een Europese databank voor de gezondheidszorg op te zetten, waarin medische 
dossiers beschikbaar zouden zijn in noodgevallen of bij ziekte. Deelname moet facultatief zijn en de 
bescherming van persoonsgegevens moet worden gewaarborgd. 
 
Toegang tot gegevens en gegevensgebruik maakt een snelle reactie op levensbedreigende situaties 
mogelijk. Hacking of misbruik is een grote bedreiging voor een dergelijk Europees 
zorggegevensbestand. Daarom moeten de gegevens worden beveiligd, moet deelname facultatief 
blijven en moeten veiligheidsbedreigingen worden voorkomen. 
 
 
42. Wij bevelen de Europese Unie aan om reeds bestaande onderzoeks- en innovatieprogramma’s 
op het gebied van gezondheid verder te ontwikkelen en te synchroniseren, zoals dat gebeurt in het 
kader van het bestaande programma Horizon Europa. De uitkomsten van academisch onderzoek 
moeten in alle lidstaten vrij beschikbaar worden gesteld. 
 
De wetenschappelijke samenwerking op EU-niveau kan de wetenschappelijke capaciteiten en kennis 
van individuele onderzoekers verrijken. Het delen van kennis kan bijvoorbeeld leiden tot vroegtijdige 
diagnose en betere behandelingen ter vermindering van ernstige en dodelijke ziekten in heel Europa. 
Het zou ook de zelfvoorziening van Europa op het gebied van geneesmiddelen en uitrusting ten goede 
komen. 
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 Panel 3 sessie 3 - 20 
 

Europees burgerpanel 3: “Klimaatverandering en milieu / Gezondheid” 

Foto © Europese Unie, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

43. Wij bevelen aan dat de Europese Unie haar budget voor gezamenlijke onderzoeks- en 
innovatieprojecten op het gebied van gezondheid verhoogt (zonder bezuinigingen op andere EU-
gezondheidsgerelateerde programma’s). Dit zou ook de Europese wetenschappelijke en 
onderzoeksinstellingen in het algemeen versterken. 
 
Gezondheidsgerelateerd onderzoek en investeringen zullen op lange termijn de preventieve 
geneeskunde versterken en de gezondheidsgerelateerde kosten verlagen. Meer financiering zou de 
Europese braindrain naar andere ontwikkelde landen met een hoger budget voor onderzoek en 
ontwikkeling op gezondheidsgebied kunnen voorkomen. Deze financiering mag niet afkomstig zijn van 
reeds bestaande financiële middelen voor gezondheidszorg. 
 
 
Subgebied 5.2 Een breder begrip van gezondheid  
 
44. Wij bevelen aan een gezondheidsweek te introduceren als initiatief van de Europese Unie in alle 
lidstaten, in dezelfde week, over alle gezondheidskwesties en met bijzondere aandacht voor 
geestelijke gezondheid. In de loop van deze week zullen alle belangrijke thema’s over geestelijke 
gezondheid gezamenlijk worden behandeld en gepromoot, samen met andere reeds bestaande 
initiatieven, zoals die van de organisatie Mental Health Europe. 
 
Wij bevelen dit aan omdat alle Europese burgers zich aanvaard en betrokken moeten voelen, vooral 
zij die te lijden hebben onder geestelijke gezondheidsproblemen. Bovendien moet het bewustzijn van 
geestelijke gezondheidsproblemen worden genormaliseerd en verbeterd, en moeten aanverwante 
sociale kwesties zoals discriminatie worden voorkomen. Doordat de geestelijke 
gezondheidsproblemen als gevolg van de pandemie zijn toegenomen en waarschijnlijk zullen 
voortduren, wint dit initiatief nog aan belang.  
 
 
45. Wij bevelen aan dat sanitaire producten voor vrouwen fiscaal niet langer als luxeproducten 
worden beschouwd, aangezien het om essentiële producten gaat. Wij bevelen ook aan om 
hormonale anticonceptiemiddelen die worden gebruikt om medische redenen, zoals fibromyalgie 
en endometriose, te belasten als een reguliere medische behandeling. Wij bevelen ook aan dat de 
Europese Unie de harmonisatie van medisch begeleide reproductieve behandelingen voor alle 
vrouwen (alleenstaande of getrouwde) in alle lidstaten aanmoedigt.  
 
In sommige Europese landen worden sanitaire producten voor vrouwen als luxeproducten belast, wat 
oneerlijk is. Bepaalde hormonale voorbehoedsmiddelen worden gebruikt voor medische doeleinden 
en moeten daarom dienovereenkomstig worden belast. Omdat voor vruchtbaarheidsbehandelingen 
van vrouwen, zoals in-vitrofertilisatie en het invriezen van eitjes, in de verschillende lidstaten 
verschillende toelatingsvoorwaarden gelden en de Europese Unie zich moet inspannen om deze te 
harmoniseren. 
 
  
46. Wij bevelen aan dat de Europese Unie een krachtig standpunt inneemt door alle lidstaten te 
beïnvloeden om in voorkomend geval kwesties op het gebied van geestelijke gezondheid en 
seksuele voorlichting op te nemen in hun leerplannen. Om de lidstaten te helpen dergelijke 
kwesties in de schoolcurricula op te nemen, moet de Europese Unie een standaardprogramma voor 
geestelijke gezondheid en seksuele kwesties ontwikkelen en beschikbaar stellen. 
 
Discriminatie en taboes met betrekking tot geestelijke gezondheidskwesties moeten worden 
teruggedrongen. Ook moeten onjuiste informatie en onwetenschappelijke benaderingen worden 
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vermeden. Seksuele voorlichting is bovendien van fundamenteel belang voor een gezond leven en 
een gezonde gemeenschap en voorkomt problemen zoals tienerzwangerschappen. 
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47. Wij bevelen aan dat de Europese Unie binnen de lidstaten en voor alle burgers een beter 
communicatiesysteem ontwikkelt voor al haar initiatieven op het gebied van geestelijke 
gezondheid, namelijk het gezondheidsportaal voor goede praktijken. De leden van het Europees 
Parlement zouden deze goede praktijken aan elkaar kunnen presenteren om ze beter bekend te 
maken in de lidstaten. 
 
De burgers zijn niet goed geïnformeerd over de initiatieven van de Europese Unie en dankzij de 
uitwisseling van goede praktijken kunnen we van elkaar leren. 
 
 
Subgebied 5.3 Gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen  
 
48. Wij bevelen de EU aan minimumnormen vast te stellen en te bevorderen voor hoogwaardige 
tandheelkundige zorg, met inbegrip van profylaxe, voor alle EU-lidstaten. Gratis tandheelkundige 
zorg moet beschikbaar zijn voor kinderen, groepen met een laag inkomen en andere kwetsbare 
groepen. Over 15 tot 20 jaar moet de EU garanderen dat iedereen toegang heeft tot betaalbare 
tandheelkundige zorg. 
 
Wij bevelen dit aan omdat tandheelkundige zorg momenteel niet betaalbaar is voor vele inwoners 
van de EU. Het gebrek aan tandheelkundige zorg en tandprofylaxe schaadt hun gezondheid en 
levensvooruitzichten. De EU moet om te beginnen een minimumnorm voor tandheelkundige zorg 
vaststellen en gratis tandheelkundige zorg voor kinderen en voor groepen met een laag inkomen 
verplicht stellen. Uiteindelijk moet iedereen recht hebben op hoogwaardige tandheelkundige zorg. 
 
 
49. Wij bevelen aan om gezondheid en gezondheidszorg op te nemen in de gedeelde bevoegdheden 
van de EU en de EU-lidstaten. Om deze nieuwe gedeelde bevoegdheid erin op te nemen, moet 
artikel 4 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) worden gewijzigd. 
 
Wij bevelen dit aan omdat de Europese Unie momenteel niet over voldoende bevoegdheden beschikt 
om wetgeving op het gebied van gezondheidszorg vast te stellen. De COVID-19-pandemie heeft 
aangetoond dat de EU sterker aanwezig moet zijn in het gezondheidsbeleid. Deze verdragswijziging 
zal de EU in staat stellen meer te doen om gezondheidszorg voor alle EU-burgers te waarborgen en 
bindende verordeningen en besluiten uit te vaardigen. 
 
 
50. Wij bevelen de EU aan om gratis cursussen over het verlenen van eerste hulp aan alle EU-burgers 
beschikbaar te stellen. De EU zou kunnen overwegen dergelijke cursussen verplicht te stellen voor 
studenten en op de werkplek (zowel in de openbare als in de particuliere sector). Deze cursussen 
moeten ook praktisch en terugkerend zijn en aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Er moet 
ook een minimumaantal defibrillatoren beschikbaar zijn op openbare plaatsen in alle EU-lidstaten. 
 
Wij bevelen dit aan omdat veel mensen in de Europese Unie niet voorbereid zijn om op te treden 
wanneer iemand hulp nodig heeft en omdat zij geen eerstehulptechnieken kennen. Daardoor gaan 
veel mensenlevens verloren. Op sommige openbare plaatsen zijn defibrillatoren niet beschikbaar. 
 
 
51. Wij bevelen de Europese Unie aan ervoor te zorgen dat particuliere zorgaanbieders niet op 
oneerlijke wijze profiteren van overheidsmiddelen en geen middelen wegtrekken uit de 
volksgezondheidsstelsels. De Europese Unie moet de lidstaten krachtige aanbevelingen doen om 
de financiering van de openbare gezondheidszorg te verhogen. 
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Wij bevelen dit aan omdat de Europese Unie en de lidstaten van de Europese Unie verplicht zijn al 
hun burgers toegang tot gezondheidszorg te garanderen. Bovendien betekent een sterker openbaar 
gezondheidszorgstelsel ook beter voorbereid zijn op toekomstige pandemieën.
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Bijlage I: Hoe zijn de aanbevelingen tot stand gekomen? 

A. Een overzicht van sessie 3  
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B. Procedure voor opstellen van aanbevelingen  
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C. Gedetailleerde procedure voor het opstellen van aanbevelingen 

Vrijdag 7-1-2022 

Plenaire vergadering 1 

Doel: Zich weer als panel gereed maken voor de derde sessie 

Welkom; Het woord aan de burgers; Update van het platform; Agenda voor het weekend; Inleiding 
tot de methodologie van de sessie 

Open forum 1 

Doel: Prioriteitstelling van oriëntaties 

Lezing van de oriëntaties en informele bespreking in afzonderlijke zalen (zonder vertolking); 
prioriteitstelling van oriëntaties met stickers; Elke burger kreeg vijftig stickers (tien groene voor 
werkgebied 1, tien rode voor werkgebied 2, tien blauwe voor werkgebied 3, tien gele voor werkgebied 
4, tien oranje voor werkgebied 5) en mocht per werkgebied maximaal tien oriëntaties als prioriteit 
aanmerken. Zij kregen ook zwarte stickers, volgens het aantal oriëntaties in hun subgebied, om de 
door hun eigen subgroep geformuleerde oriëntaties te prioriteren.  
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Werkzaamheden van subgroep 1 

Doel: Beginnen met het omzetten van oriëntaties in aanbevelingen 

Zaterdag 8-1-2022 

Werkzaamheden van subgroep 2 

Doel 1: Oriëntaties omzetten in aanbevelingen 

Er werd dezelfde methodologie gevolgd als in subgroep 1. 

Doel 2: Het geven/ontvangen van feedback aan/van andere subgroepen van hetzelfde werkgebied. 

Doel 3: Geven/ontvangen van feedback aan/van andere subgroepen van andere werkgebieden. 

Hierbij werd dezelfde methodologie als voorheen gevolgd. 

Doel 4: Aanbevelingen afronden 

In deze laatste fase werd geprobeerd de feedback van de andere subgroepen en van de factcheckers 
te verwerken. De subgroepen legden de laatste hand aan hun aanbevelingen. 

Zondag 9-1-2022 

Open forum 2 

Doel: Werken aan de kernboodschappen voor de plenaire vergadering van de Conferentie 

De groep van twintig panelvertegenwoordigers voor de plenaire vergadering van de Conferentie heeft 
ook tussen de sessies door gewerkt aan het formuleren van de kernboodschappen. Daartoe hebben 
zij interviews gehouden met andere deelnemers om deze boodschappen samen te stellen en de 
bevindingen van het panel op een eenvoudige manier te kunnen verwoorden. De kernboodschappen 
moeten de aanbevelingen en de motivering daarvan weerspiegelen. 

Plenaire vergadering 2 

Doel: Aanbevelingen voor de stemming 

Instructies voor de deelnemers: 

 

1. Druk op een knop op de tablet 

 

2. Scan een QR-code om 

toegang te krijgen tot de link 

naar het formulier met de 

 

3. Controleer uw persoonlijk 

identificatienummer (pin) dat 

achter op de tablet staat 
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aanbevelingen voor het 

werkgebied 

 

4. Vul de pin in op het 

formulier 

 

 

5. Stem met duim omhoog of 

duim omlaag voor elk van de 

aanbevelingen in elk 

werkgebied en dien uw stem in 

 
 
 
 
 
 
6. De aanbevelingen die 70 % 
of meer van de uitgebrachte 
stemmen krijgen, worden 
aangenomen. 
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Bijlage II: Input van deskundigen en factcheckers ter ondersteuning van het factcheckingproces 

De inbreng van deskundigen en factcheckers werd gecoördineerd door het zogeheten “Kennis- en 
informatiecentrum – KICK”, bestaande uit leden van het gemeenschappelijk secretariaat en de 
adviesgroep, met de steun van postdoctorale studenten van het Europacollege. Wanneer deelnemers, 
gespreksleiders, waarnemers of aanwezige deskundigen merkten dat er behoefte was aan feitelijke 
verduidelijking, werd dit doorgegeven aan het KICK, dat de vraag doorspeelde aan de aangewezen 
deskundige en/of factchecker. 

Een aantal deskundigen heeft de beraadslagingen van de subgroepen ter plaatse en online gevolgd 
teneinde de factchecking in gang te kunnen zetten. Daarnaast waren er deskundigen van de drie 
instellingen op afroep beschikbaar om vragen te beantwoorden over feitencontrole op hun 
respectieve expertisegebieden, in het bijzonder met betrekking tot reeds bestaande regelgevings- en 
andere beleidsinstrumenten.  

Deskundigen en factcheckers werd verzocht op zeer korte termijn te reageren en een zo duidelijk 
mogelijke tekst terug te sturen, die na goedkeuring door het KICK door de gespreksleider aan de 
deelnemers kon worden doorgegeven. 

Lijst van deskundigen ter plaatse en online: 

Deskundigen voor werkgebied 1 - Betere manieren van leven 

 

● Jeppe Læssøe, Emeritus hoogleraar, Danish School of Education 

● Norbert Steinhaus, Senior Project Manager TeRRIFICA bij Wissenschaftsladen Bonn en lid van 

de Raad van Bestuur van de Bonn Science Shop 

Deskundigen voor werkgebied 2 - Onze omgeving en onze gezondheid beschermen 

 

● Sergiy Moroz, Policy Officer Water and Biodiversity, European Environmental Bureau 

● Marie Stenseke, Plaatsvervangend decaan van de School of Business, Economics and Law, 

hoogleraar 

in de menselijke geografie, Universiteit van Göteborg 

● Ivar Vågsholm, hoogleraar, hoofd van de afdeling Biomedical Sciences & Veterinary Public 

Health, 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Nikolai Pushkarev, Policy Coordinator Food System & NDC Prevention, European Public Health 

Alliance 

 

Deskundigen voor werkgebied 3 - Onze economie en consumptie een nieuw richting geven 

 

● Jaroslaw Pietrashoogleraar aan het College of Europe (Natolin), voormalig Directeur-Generaal 

van het DG Milieu, Educatie, Transport en Energie van het secretariaat-generaal van de Raad 

van de Europese Unie 

● Almut Reichel, Project Manager Sustainable Resource Use & Industry, European Environment 

Agency  

● Igor Dizdarevic, docent aan het Europees Instituut voor Bestuurskunde — EIPA Luxemburg 

 

 

 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/more.html
https://inspiresproject.com/isgboardmembers/norbert-steinhaus/
https://eeb.org/who-we-are/staff/
https://www.gu.se/en/about/find-staff/mariestenseke
https://www.slu.se/cv/ivar-vagsholm/
https://epha.org/our-team/nikolai-pushkarev/
https://www.coleurope.eu/fr/whoswho/person/jaroslaw.pietras
https://www.eea.europa.eu/staff.html?orgid=HSR
https://www.eipa.eu/expert/igor-dizdarevic/
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Deskundigen voor werkgebied 4 - Op weg naar een duurzame maatschappij 

 

● Thomas Pellerin Carlon, Directeur van het Jacques Delors Energy Centre, Senior Research 

Fellow, Europees energiebeleid 

● Iga Lis, Advocaat met bijna 20 jaar ervaring op het gebied van hernieuwbare energie, Lazarski 

University, Polen  

● Christian Egenhofer, Senior Research Associate, School of Transnational Governance, 

European University Institute, Florence & Associate Senior Research Fellow, CEPS, Brussels, 

en het Europacollege (Natolin) 

● Pantelis Capros, hoogleraar, School of Electrical and Computer Engineering van de National 

Technical University of Athens (NTUA) 

 

Deskundigen voor werkgebied 5 - Zorgen voor iedereen 

 

● Aleskandar Dzakula, Professor op de University of Zagreb Medical School 

● Francisco José Eiroa Orosa, Ramón y Cajal-onderzoeker, Sectie Persoonlijkheid, Evaluatie en 

Psychologische Behandeling, Universiteit van Barcelona 

● Claudia Marinetti, directeur, Mental Health Europe  

● Caroline Costongs, directeur EuroHealthNet 

 

  

https://institutdelors.eu/tous-les-contributeurs/thomas-pellerin-carlin/
https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/prawo-ochrony-srodowiska/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://www.ece.ntua.gr/en/staff/12
https://lmhs.snz.hr/professors/doc-dr-sc-aleksandar-dzakula
https://www.ub.edu/ipcs/ca/equip/francisco-jose-eiroa-orosa/
https://www.eurordis.org/person/yann-le-cam
https://eurohealthnet.eu/about-us/team/
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Bijlage III: Andere aanbevelingen die door het panel zijn overwogen en niet zijn goedgekeurd 

 
 

Werkgebied 1: Een beter leven 
 
Subgebied 1.1 Een gezonde levensstijl 
 
Wij bevelen de EU aan alle lidstaten een aanbeveling te doen over beste praktijken voor het 
verbieden of beperken van reclame voor alcohol en tabak in alle vormen van media voor alle 
leeftijdsgroepen, maar met de nadruk op jonge doelgroepen. De EU moet zorgen voor de 
handhaving van wetten die de verkoop van deze producten aan minderjarigen aan banden leggen. 
Alle lidstaten moeten wetten ten uitvoer leggen, met sancties, inzake roken in openbare ruimten, 
met name onderwijsvoorzieningen, en specifieke rookruimten creëren. 
 
Een ongezonde levensstijl mag niet voorkomen in reclame en moet minder zichtbaar zijn in het 
openbare leven. Bovendien zijn alcohol en tabak enkele van de meest gebruikte schadelijke stoffen 
en deze aanbeveling zal misbruik van deze stoffen voorkomen. 
 
 
Wij bevelen aan dat de EU de lidstaten ondersteunt bij het opnemen van lessen over koken op een 
duurzame, gezonde en smakelijke manier in de nationale leerplannen. De EU kan dit ondersteunen 
door middel van gezonde kookgidsen, zowel online als in gedrukte vorm. Dit moet proactief worden 
geadverteerd op traditionele en sociale media om een jong publiek te bereiken. Wij moeten ook 
ouders voorlichten zodat zij leren wat de beste manier is om voedsel te gebruiken om een gezonde 
levensstijl aan te nemen. Onderzoek op dit gebied moet worden gestimuleerd en verrijkt. 
 
Kook- en voedingscursussen op school zouden de gezondheid van jongeren verbeteren en de 
consumptie van fastfood ontmoedigen. Onderwijs aan kinderen stelt hen in staat om wat zij hebben 
geleerd terug te koppelen naar hun ouders. Bovendien zou het voorlichten van ouders over een 
gezonde levensstijl een goed precedent vormen voor kinderen. 
 
 
Wij bevelen aan om de publiekscampagne van de Europese Commissie „HealthyLifestyle4All” over 
een gezonde levensstijl en de voordelen van sociale activiteiten te intensiveren met concrete 
voorbeelden en een holistische aanpak. Voorlichtingscampagnes moeten worden gericht op 
welomschreven doelgroepen en er moeten passende communicatiemiddelen worden gekozen voor 
elk van de doelgroepen. Voorts is het belangrijk te voorzien in belonings- en stimuleringsregelingen 
om positief gedrag te bevorderen. Influencers, beroemdheden of autoriteiten moeten deel 
uitmaken van de campagnes. Zij moeten de dubbele winst voor zowel de gezondheid als het milieu 
en het klimaat belichten. Bovendien moeten subsidies voor gratis openbare sport in alle lidstaten 
beschikbaar zijn. 
 
Gezondere levensstijlen hebben een positief effect op het zorgstelsel doordat zij 
gezondheidsproblemen verminderen. Lichamelijke gezondheid heeft een impact op de geestelijke 
gezondheid en het welbevinden. De huidige campagnes zijn onvoldoende bekend. Het erbij betrekken 
van rolmodellen en influencers maakt ze doeltreffender en motiverender. 
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Wij bevelen een voorlichtingscampagne aan over gezond voedsel en voeding. De EU moet hogere 
belastingen op vlees en suiker in de lidstaten aanmoedigen. Er moet worden nagegaan hoe gezond 
en ongezond voedsel kunnen worden onderscheiden en in verschillende btw-schijven kunnen 
worden geplaatst. Wij raden aan zeer duidelijke waarschuwingen te plaatsen op zeer ongezonde 
levensmiddelen (zoals tabaksproducten). Daarnaast bevelen wij een Europese voedingsscore aan, 
met relevante informatie en een QR-code waarmee consumenten beter geïnformeerde beslissingen 
kunnen nemen. Mogelijkheden onderzoeken om gezond voedsel goedkoper te maken dan junkfood 
en om het aantrekkelijker te maken voor landbouwers om gezonde producten te produceren. 
 
Gezond voedsel is de basis voor een gezond leven. Er moet aandacht worden besteed aan zowel de 
productie- als de consumentenzijde. De productie van gezonde producten heeft ook positieve 
gevolgen voor het milieu en kan lokale landbouwers helpen ondersteunen. Als er meer gezonde 
levensmiddelen worden geproduceerd, zullen de prijzen dalen en zal de vraag toenemen. 
 
 
Subgebied 1.2 Milieu-educatie 
 
Wij bevelen de EU aan een financieringsregeling op te zetten om de opname van een programma 
voor milieu-educatie op lange termijn in de nationale onderwijsstelsels voor kinderen in het basis- 
en middelbaar onderwijs te stimuleren. Deze financieringsregeling moet middelen omvatten die 
bestemd zijn voor ouders die financiële bijstand nodig hebben. 
 
De huidige onderwijsstelsels bevatten onvoldoende praktische elementen die directe en diepgaande 
interactie tussen kinderen en het milieu bevorderen. De bestaande programma’s, die voor de korte 
termijn worden opgesteld, zijn heterogeen en niet bevorderlijk voor de noodzakelijke 
mentaliteitsverandering. Ouders moeten worden geholpen om ervoor te zorgen dat alle kinderen in 
gelijke mate van het programma kunnen profiteren en dat geen van hen om financiële redenen wordt 
uitgesloten. 
 
 
 

Werkgebied 2: Ons milieu en onze gezondheid beschermen 
 
Subgebied 2.1 Een gezonde natuurlijke omgeving 
 
Wij bevelen aan onmiddellijk de hoogst mogelijke norm voor waterkwaliteit in de hele EU toe te 
passen. Om water te sparen, stellen we een beloningssysteem voor dat gebaseerd is op een 
beprijzing van water die minder verbruik aanmoedigt en beloont, bijvoorbeeld: (1) door een 
dynamisch systeem in te voeren dat consumenten aanmoedigt om onder het gemiddelde 
waterverbruik te blijven (d.w.z. waarbij een stijging van het waterverbruik met 10 % de prijs met 
11 % doet stijgen); (2) door een emissierechtensysteem in te voeren voor water dat verontreinigd 
is door productiebedrijven, wat vergelijkbaar is met de reeds bestaande markt voor 
koolstofvergunningen. 
 
Deze aanbeveling wordt gerechtvaardigd door het feit dat prijsverhogingen voor alle gebruikers een 
prikkel zijn om bewuster beslissingen te nemen over hun verbruik. Gezien de verschillende situaties 
in de EU-landen en met het oog op een sociaal rechtvaardig systeem, kunnen we armere 
bevolkingsgroepen op het gebied van waterbeheer ondersteunen door mee te investeren in 
waterinfrastructuur en -onderzoek. 
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Werkgebied 3: Onze economie en consumptie heroriënteren 
 
Subgebied 3.1 Overproductie en overconsumptie reguleren 
 
Wij bevelen de EU aan om boetes op te leggen aan bedrijven die onverkochte producten die het 
gevolg zijn van overproductie wegwerpen. 
 
In sommige gevallen vinden bedrijven het rendabeler om onverkochte producten weg te gooien in 
plaats van ze te recyclen of opnieuw te gebruiken. Het is daarom van belang overproductie te 
ontmoedigen door middel van boetes, zodat deze praktijk niet langer winstgevend is voor de 
producenten. 
 
 
Subgebied 3.2 Afval verminderen 
 
Wij bevelen de EU aan een afvalbeheerbeleid voor huishoudens/burgers te ontwikkelen en uit te 
voeren, waarbij de nadruk ligt op de werkelijke hoeveelheid afval die zij produceren, aangevuld met 
maatregelen die nodig zijn om de burgers bewust te maken van de voordelen van vermindering van 
de afvalproductie en gescheiden afvalinzameling. Ook maatregelen die gericht zijn op sociaal 
achtergestelde gezinnen (bv. jonge gezinnen met kinderen, ouderen enz.) moeten worden 
uitgevoerd, in overeenstemming met het beginsel “niemand wordt achtergelaten”. 
 
Doel is een uniforme aanpak van afvalbeheer in huishoudens te ontwikkelen, de bescherming van het 
milieu door afvalvermindering te vergemakkelijken, de circulaire economie verder te stimuleren en 
de efficiëntie van de afvalinzameling te vergroten. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, 
draagt het bij tot het bewustzijn van mensen en hun gevoel van milieuverantwoordelijkheid. 
 
 
Wij bevelen aan dat de EU de vrije concurrentie op de markt bevordert en de particuliere sector 
stimuleert om actiever te worden betrokken bij de behandeling van afval, met inbegrip van 
afvalwater, en bij upcycling en recycling. 
 
De EU is het juiste niveau om deze aanbeveling uit te voeren omdat zij een aanvulling vormt op de 
kaderrichtlijn afvalstoffen en het actieplan voor de circulaire economie. Bovendien zal de uitvoering 
van de aanbeveling leiden tot meer innovatieve oplossingen op het gebied van afvalbeheer en tot een 
verbetering van de kwaliteit van het afvalbeheer en van de hoeveelheid verwerkt afval, omdat meer 
bedrijven aan deze activiteiten zullen deelnemen. 
 
 
Subgebied 3.3 Eerlijke producten, gelijke toegang en rechtvaardige consumptie 
 
Wij bevelen aan om industrieën binnen de Europese Unie te verplaatsen om eerlijke producten van 
hoge kwaliteit te leveren en klimaatproblemen aan te pakken. 
 
De Europese Unie beschikt over knowhow die op haar eigen markt moet worden gepromoot. Als 
gevolg van de verplaatsing van bedrijfstakken naar landen buiten de EU, met name in Azië, worden 
sommige beroepscompetenties ook verplaatst. Deze aanbeveling heeft betrekking op de 
beroepsopleiding van Europese werknemers. Wij hameren op de noodzaak om delokalisatie tussen 
verschillende lidstaten te voorkomen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Wij hebben 
vastgesteld dat de grootschalige verplaatsing van industrieën over de hele wereld gevolgen heeft voor 
de Europese industrie. Lokale productie zal dus leiden tot gezondere burgers en een gezondere 
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omgeving. 
 
 
 

Werkgebied 4: Op weg naar een duurzame samenleving 
 
Subgebied 4.3 Milieuvriendelijk vervoer 
 
Wij bevelen aan dat grote steden sancties of subsidies krijgen, afhankelijk van hun prestaties op het 
gebied van het openbaar vervoer, op het gebied van milieu en vervuiling (elektrische voertuigen, 
groen openbaar vervoer, omvorming tot voetgangersdomein, bevordering van het gebruik van 
fietsen, enz.). Sancties of subsidies die gericht zijn op lokale overheden, moeten met name worden 
toegepast op basis van de veranderingen die steden doorvoeren op het gebied van ecologisch 
vervoer, rekening houdend met hun uitgangspositie. Het is de Europese Unie die door middel van 
haar wetgeving een aantal prestatie-indicatoren moet vaststellen voor maatregelen ter bestrijding 
van verontreiniging en de proportionele vermindering ervan. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de uitgangspositie van elke stad. 
 
Wij bevelen dit aan omdat steden te maken hebben gehad met luchtverontreiniging, wat tot een 
aantal gezondheidsproblemen heeft geleid. De ontwikkeling van groen vervoer zou het leven en de 
gezondheid van mensen verbeteren en het broeikaseffect verminderen. Subsidies en sancties zijn 
doeltreffende maatregelen om veranderingen te bevorderen en zich aan te passen aan verschillende 
situaties in verschillende steden. 
 
 
Wij bevelen aan dat de EU-wetgeving het gebruik van korteafstandsvluchten en cruiseschepen 
beperkt en reguleert. Er moet worden voorzien in ecologische alternatieven voor mensen wat 
vervoer betreft. Een van die alternatieven is de standaardisering van spoorlijnen om de Europese 
hoofdsteden met elkaar te verbinden. Wij bevelen de EU ook aan subsidies te verlenen om het 
goederenvervoer te veranderen en milieuvriendelijker te maken, zoals vervoer per trein en boot 
(bij korte afstanden). 
 
Wij bevelen dit aan omdat reizen over korte afstanden te frequent, vervuilend en gemakkelijk te 
vervangen zijn. Beperking van cruiseschepen zou de verontreiniging van de zee (een kritiek 
milieuprobleem) en de negatieve gevolgen voor kuststeden verminderen. Daarom moeten we 
betaalbare alternatieven creëren voor meer vervuilende vormen. Dezelfde spoorbreedte zou 
spoorverbindingen tussen de Europese hoofdsteden vergemakkelijken. 
 
 
 

Werkgebied 5: Zorg voor iedereen 
 
Subgebied 5.2 Een breder begrip van gezondheid 
 
Wij bevelen de Europese Unie aan om, in overeenstemming met haar campagne HealthyLife4All, 
ook initiatieven te bevorderen zoals sportieve sociale evenementen, sportactiviteiten op scholen, 
tweejaarlijkse Olympiades die openstaan voor alle leeftijdsgroepen en voor alle sporten [niet voor 
professionals]. We bevelen ook de ontwikkeling aan van een gratis Europese sportapp om 
collectieve sportactiviteiten te stimuleren. Deze app moet mensen helpen om via sport met elkaar 
in contact te komen. Bovendien moeten deze initiatieven op grote schaal worden bekendgemaakt 
en gecommuniceerd. 
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Met het oog op een gezondere Europese bevolking moet de Europese Unie sport en een gezonde 
levensstijl bevorderen. Bovendien is de bevolking zeer vaak niet op de hoogte van het verband tussen 
sport en een gezond leven. De app is belangrijk omdat mensen meer geneigd zijn om sport te doen 
als ze dat collectief doen. 
Bijlage IV: Geclusterde oriëntaties3 

 

Werkgebied 1 - Betere manieren van leven 

Subgebied 1.1 - Een gezonde levensstijl 

1. Groepering van 6 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.1.1: Open kookscholen in lidstaten en stimuleer deze ondernemingen met 
subsidies en reclame (gratis cursussen voor tieners en kinderen); bied al vroeg (kleuterschool, 
lagere school) lessen aan over gezond eten; verzamel de best practices/beste recepten van over 
heel Europa en gebruik deze voor de kooklessen (rijke verscheidenheid aan Europese 
eetgewoonten integreren). Voorbeeld Italië: gratis vakopleiding op openbare scholen waarin je 
leert om gezonde maaltijden te bereiden. 
Oriëntatie 1.1.3.3:  Integreer kooklessen in het schoolsysteem, zoals kookworkshops. 
1.1.8.4 oriëntatie: Promotie van goede cursussen en opleidingen voor scholen en 
kinderdagverblijven via EU-programma's.  
1.1.16.1 oriëntatie:  Geen voedingsmiddelen die gemaakt zijn bewerkte grondstoffen meer eten 
en een dieet op basis van zo veel mogelijk gezonde voedingsmiddelen stimuleren. In de formele 
educatie moeten lessen over voeding worden geïmplementeerd.  
Oriëntatie 1.2.3.3: Bewustzijn creëren op scholen over deze onderwerpen en leren hoe voedsel 
kan worden verwerkt en gekookt, zonder veel afval. Het moet het gevoel aanspreken.  
5.3.2.2 oriëntatie: Schoolprogramma’s voor gezond voedsel. Maak een onderscheid tussen wat 
gezond is en wat niet. 

 
2. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.1.2: Informatieverspreiding via televisie, verschillende platformen, via 
samenwerkingen met influencers (bijv. via YouTube) en via programma's voor jongeren met 
statistische informatie, zodat de doelgroep direct wordt aangesproken en informatie ontvangt 
over gezond eten, gezonde maaltijden bereiden en gezond voedsel. 
Oriëntatie 1.1.8.3: Sterkere regulatie betreffende onjuiste informatie in reclames en een verbod 
op reclame voor zeer ongezond voedsel. 

 
3. Oriëntatie 1.1.1.3:  Holistische aanpak: sport, gezondheid en voeding, bijv. focus op ziekten die 

kunnen ontstaan door het eten van niet-gezond voedsel (bijv. hart- en vaatziekten). 
 

4. Groepering van 10 oriëntaties  

Oriëntatie 1.1.4.2:  Meer wandelen - verhoog het bewustzijn rondom de gezondsheidsvoordelen 
van wandelen via televisie, radio, sociale media, kranten en tijdschriften. 
Oriëntatie 1.1.8.1: Meer informatie en een campagne over een gezonde levensstijl met concrete 
voorbeelden. De informatie moet eenvoudig te begrijpen en goed toegankelijk zijn. Gebruik 
verschillende informatiekanalen voor verschillende doelgroepen. 

                                                
3  Bij het clusteren zijn drie oriëntaties per abuis niet in de lijst opgenomen: Oriëntatie 5.3.1.1: Bevordering van 
onderwijs in participatie (op EU-niveau). Oriëntatie 1.2.2.4: De EU moet bijdragen aan een herbezinning op de ideeën over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid. Oriëntatie 1.2.2.1: Culturele strijd, erkenning en begrip van het voorrecht “man” te zijn, 
zodat mensen zich bewuster worden van wat het betekent om vrouw te zijn. De burgers werden hiervan op de hoogte 
gebracht.  
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Oriëntatie 1.1.8.2: We hebben goede rolmodellen nodig die aanwezig zijn in de media. 
Oriëntatie 1.1.8.5:  Stimuleren van positief gedrag door beloningen en stimulansregelingen. 
Oriëntatie 1.2.1.3: Investeren in openbare media en communiceren via kanalen die voor heel 
Europa beschikbaar zijn. Het internet en sociale netwerken gebruiken om jongeren te bereiken. 
Oriëntatie 1.1.17.1: Informatieve campagnes moeten worden afgestemd op goed-gedefinieerde 
doelgroepen en voor elke doelgroep moet het juiste communicatiemedium worden geselecteerd. 
Artsen moeten in alle gevallen een gezonde levensstijl promoten. 
Oriëntatie 1.2.3.2: Gecoördineerde educatieprogramma's in de hele EU met influencers, sociale 
media etc. Samenwerking ontwikkelen met grote reclamebureaus om video's te produceren die 
viral gaan en waarover wordt gepraat. Per land maat gemaakt en samen met bekende acteurs of 
influencers. Iets dat mensen raakt en dat ze blijven onthouden 
Oriëntatie 3.3.1.4:  De regelgeving op het gebied van reclamecampagnes voor de burger moet 
worden verbeterd.  Actoren die duurzame producten produceren moeten meer zichtbaarheid 
krijgen door hun reclame op de televisie uit te zenden. 
Oriëntatie 5.2.1.1:  Burgers moeten worden geïnformeerd en opgeleid over de voordelen van 
fysieke activiteiten en gezond eten, via televisie- en internetcampagnes (bijv. podcasts over 
gezondheid).  
Oriëntatie 5.2.1.3: Er moet een gezondheidsweek komen, waarin scholen, bedrijven en 
instellingen gezondheidsgerelateerde activiteiten kunnen promoten en informatie over onder 
andere preventie wordt gedeeld. Hiervoor kunnen radio, televisie en internet worden gebruikt.  

 
5. Oriëntatie 1.1.1.4: Ook onderwerpen zoals seksuele voorlichting toevoegen en verkeerseducatie 

toevoegen aan de lessen. 
 

6. Groepering van 2 oriëntaties  

Oriëntatie 1.1.1.5: Schoolkantines moeten gezonde en gebalanceerde menu's aanbieden, met 
bijv. een grotere keuze (vegetarisch, vegetarische bijgerechten, seizoensfruit en -groenten) en 
van een hoogwaardige kwaliteit, bijv. met biologische producten. 
Oriëntatie 1.1.12.1: Maak het voor scholen en andere educatie-aanbieders mogelijk om gezonde 
en duurzame maaltijden aan te bieden, bijv. door financiële ondersteuning (grotere budgetten), 
toegang tot en informatie over goede leveranciers. 

 
7. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.2.1: Brochures uitdelen op scholen van educatieve ngo's (niet-gouvermentele 
organisaties) en naschoolse programma's etc. door bijvoorbeeld mensen die veel over voeding 
en sport weten en kinderen hier informatie over kunnen geven. 
Oriëntatie 1.1.7.1: Meer promotie van ngo's die werken aan gezonde voedingsmiddelen. 

 
8. Oriëntatie 1.1.2.2: Alcohol- en tabaksreclames verbieden, vooral op plekken waar veel jonge 

mensen komen, bijv. op sportlocaties. 
 

9. Oriëntatie 1.1.2.3: In ondernemingen: bijvoorbeeld tijd vrijmaken voor recreatie tijdens 
lunchpauzes, mogelijkheden creëren om te sporten, fysieke activiteit bevorderen in bedrijven, zodat 
werknemers in contact komen met collega's tijdens sportactiviteiten, aanleggen van bijv. een 
voetbalveld. Ook tijdens het werk: werknemers de mogelijkheid bieden om fysiek actief te zijn, bijv. 
met zitballen, opstaan en rondlopen tijdens het werk, oefeningen op de werkvloer, houding 
veranderen. 
 

10. Oriëntatie 1.1.3.1: Leg moestuinen aan bij scholen, creëer gemeenschappelijke tuinen in wijken en 
subsidieer deze waar mogelijk. 
 

11. Oriëntatie 1.1.3.4: Promoot goede recepten voor vegetarische maaltijden. 
 

12. Groepering van 8 oriëntaties  



 

Panel 2 session 3 - 39 

Europees burgerpanel 3: “Klimaatverandering en milieu / Gezondheid” 

 

Oriëntatie 1.1.3.5: Bied meer ondersteuning aan kleinere bedrijven die lokaal telen en verkopen 
en bied meer ondersteuning aan bedrijven met biologische producten die hun goedkoper voedsel 
kunnen produceren (subsidies op basis van het duurzaamheidsniveau in plaats van de regio).  
Oriëntatie 1.1.3.2: Prijsaanpassing biologische producten moeten goedkoper. 
Oriëntatie 1.1.9.1: Er moeten subsidies en beloningsprogramma's komen voor kleine duurzame 
producenten om hen te stimuleren duurzame en gezonde voedingsmiddelen te produceren. 
Subsidies voor andere bedrijven reduceren. 
Oriëntatie 1.2.1.2:  Duurzame en regeneratieve landbouw promoten en bedrijven 
Oriëntatie 2.2.6.3: Niet-intensieve veeteelt en landbouw stimuleren, microboerderijen die het 
behoud van oude rassen waarborgen. 
Oriëntatie 2.2.7.2: Kleine bedrijven aanmoedigen lokale rassen te telen, inclusief klassieke 
rassen, die minder pesticiden nodig hebben. 
Oriëntatie 2.3.1.3: We stimuleren en creëren kortere toeleveringsketens voor voedingsmiddelen 
om producten beter betaalbaar en toegankelijk te maken. 
Oriëntatie 3.1.3.3:  Met financiële stimulansen moet de productie van meer duurzame producten 
worden bevorderd. 

 
13. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.3.6: Verticale landbouw: verticale teelt in grote gebouwen. Hierbij hoeven geen 
pesticiden worden gebruikt, omdat er geen insecten zijn. Er zijn grote investeringen nodig op het 
gebied van automatisering om de kosteneffectiviteit en betaalbaarheid te bevorderen.  
Oriëntatie 1.1.6.1: Monitoren hoe de EU-financiering wordt verdeel en meer geld investeren in 
innovaties in de agrarische sector, zoals vertical farming. 

 
14. Oriëntatie 1.1.4.1:  Verhoog de subsidies voor lokale clubs, zodat kinderen buiten school kunnen 

sporten (en verschillende sporten kunnen uitproberen). 
 

15. Oriëntatie 1.1.4.3: Organiseer Europese jeugdkampioenschappen: waarin jongeren vanuit heel 
Europa het in verschillende sporten tegen elkaar opnemen. 
 

16. Groepering van 3 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.5.1: Opmerkingen op verpakkingen: Wat is gezond/wat is ongezond (bijv. 
‘voedselstoplicht’, Nutri-score). 
Oriëntatie 1.1.11.1: Creëer een gemeenschappelijke standaard voor betere en begrijpelijke 
informatie over voedingsmiddelen in de EU.  
Oriëntatie 5.2.5.2: Etikettering is belangrijk en lidstaten kunnen hun systemen delen (Duitsland 
maakt bijvoorbeeld gebruik van drie kleuren die aantrekkelijk werken). 

 
17. Oriëntatie 1.1.7.2: Grote EU-campagnes om het bewustzijn te vergroten omtrent de veiligheid van 

de mRNA-vaccins en de voordelen van vaccineren met deze vaccins.  
 

18. Groepering van 4 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.9.2: Er is een sterke regulatie nodig om de productie van ongezonde 
voedingsmiddelen te beperken.  
Oriëntatie 1.1.10.1: De politiek moet opties om de consumptie terug te dringen onderzoeken en 
stimuleren.  
Oriëntatie 1.1.10.2:  Meer mogelijkheden en ruimte voor weekmarkten en direct marketing, voor 
gezonde en regionale voedingsmiddelen en het stimuleren en delen van informatie hierover. 
Oriëntatie 1.1.6.3: De vleesconsumptie terugdringen. 

 
19. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.12.2: Fietsen stimuleren door fietsroutes, fietspaden en les op scholen. 
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Oriëntatie 4.3.4.1:  De EU moet het gebruik van de fiets stimuleren, met name in stedelijke 
gebieden, door de infrastructuur en fietspaden te verbeteren. Voor niet-stedelijke gebieden 
verschilt de situatie in Europa sterk per regio. Er zijn gebieden waar meer moet worden 
geïnvesteerd in een goede infrastructuur, maar ook gebieden waar dit niet nodig is. Daarnaast is 
het belangrijk dat stadscentra voetgangerszones krijgen of dat het aantal voetgangerszones 
wordt uitgebreid.  

 
20. Oriëntatie 1.1.13.1: Ontwikkeling van nieuwe technologieën die resulteren in producten die 

gezonder en van een betere kwaliteit zijn. 
 

21. Oriëntatie 1.1.15.1: Aanpassingen aan het medische systeem voor een efficiëntere implementatie 
van de preventiemaatregelen, inclusief verplichte controles. 
 

22. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.18.1: De rol van huisartsen moet belangrijker worden; ze moeten proactief in 
plaats van reactie optreden. De huisartencentra moeten beter worden uitgerust. 
Oriëntatie 5.3.5.2: De huisarts moet een grotere tol krijgen, vooral in niet-stedelijke gebieden. 

 

23. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.19.1: Gezondheidskwesties met een mondiale impact op de maatschappij moeten 
op transparante wijze en in alle gevallen door onafhankelijke en officieel erkende specialisten 
gecommuniceerd. De gecommuniceerde informatie moet worden onderbouwd door 
betrouwbare data die voor het algemene publiek beschikbaar is. 
Oriëntatie 1.2.1.1: Voorzien in meer statistieken, feiten en cijfers om te informeren over deze 
kwesties en de impact ervan. 

 

Subgebied 1.2 - Milieu-educatie 

24. Groepering van 3 oriëntaties 

Oriëntatie 1.2.2.1: Breng kinderen uit de stad in contact met de natuur: Buiten lesgeven; 
financieringsprogramma's voor schooltuinen, bijv. een bloementuin, kleuterbos, moestuin 
Oriëntatie 1.2.7.2: Organiseer excursies en activiteiten in de natuur om het milieu te beschermen 
(bijv. afval verzamelen) om de liefde voor de natuur te bevorderen. 
Oriëntatie 1.2.14.2:  Kinderen moeten, via programma's op school, worden aangemoedigd om 
zoveel mogelijk tijd in de natuur door te brengen en families moeten worden gestimuleerd om 
meer samen in de natuur te zijn. 

 
25. Oriëntatie 1.2.2.2: Steden groener maken, bijv. meer bomen 

 
26. Groepering van 16 oriëntaties 

Oriëntatie 1.2.3.1: Grootschalig trainingsprogramma's inzake milieu-educatie, voor zowel 
kinderen als ouders. 
Oriëntatie 1.2.4.1: Meer informatie over milieu-onderwerpen op scholen: niet alleen theorie, 
maar ook praktische kennis.  
Oriëntatie 1.2.4.2: Introductie van het verplichte vak ‘milieu’ op scholen. Meer milieudagen op 
scholen (bijv. afval verzamelen). 
Oriëntatie 1.2.4.7: De EU moet voorstellen, advies en aanbevelingen genereren voor scholen en 
milieu-educatie.  
Oriëntatie 1.2.5.1: Influencers en sociale media in het algemeen moeten meer betrokken worden 
in bewustwordingscampagnes inzake milieu-educatie.  
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Oriëntatie 1.2.5.4: Naast reclame of educatie via de sociale media, moeten kinderen ook via 
brochures en mondelinge voorlichting worden geïnformeerd. 
Oriëntatie 1.2.6.1: Educatie inzake klimaat- en milieubescherming moeten prioriteit krijgen en 
het belangrijkste doel zijn.  
Oriëntatie 1.2.7.1: Stimuleer extracurriculaire educatieve programma's, zoals clubs, ngo's en 
initiatieven. Ook zodat zij scholen ondersteunen. Alle clubs (ook bijvoorbeeld sportverenigingen) 
en alle educatieve programma's helpen bij het stimuleren van milieu-educatie.  
Oriëntatie 1.2.8.1: Promoot en verspreid digitaal onderwijsaanbod (bijv. de EU kan het bestaande 
aanbod beter toepassen).  
Oriëntatie 1.2.11.1: Een gemeenschappelijk Europees handvest voor alle lidstaten om milieu-
educatie op scholen en andere onderwijsinstellingen te realiseren. 
Oriëntatie 1.2.12.1: De EU moet lidstaten stimuleren om het vak milieu te integreren in het 
curriculum. Docenten kunnen van ‘buiten’ komen (bijv. van ngo's/wetenschap) en moeten goed 
worden betaald.  
Oriëntatie 1.2.13.1: Hervorming van het educatiesysteem door het vergroten van de 
zichtbaarheid en het bewustzijn omtrent de rol die het milieu speelt in ons leven.  
Oriëntatie 1.2.15.1: Lessen implementeren in het onderwijscurriculum over het milieu en de 
bescherming ervan, inclusief informatie over wetgeving op het gebied van natuurbescherming 
(vanaf het eerste jaar van de middelbare school). Lessen in de natuur, zonder de vereiste 
aantekeningen te maken.  
Oriëntatie 2.2.8.1: Educatie om het bewustzijn ten aanzien van de biodiversiteit te verhogen en 
een bescheidenere opstelling ten opzichte daarvan te bevorderen. 
Oriëntatie 3.2.2.3: Reclame moet een educatief doel hebben, bijv. uitleggen van de voordelen 
voor de mensen die het product gebruiken, waarbij de focus moet liggen op milieuvriendelijke 
producten. 
Oriëntatie 4.2.2.2: Kinderen vanaf een jonge leeftijd informeren via educatieve middelen en 
bewustzijn creëren betreffende het milieu. 

 
27. Oriëntatie 1.2.10.1:  Ontwikkel educatieve programma's voor volwassenen en ouders en betrek ze 

bij de initiatieven voor kinderen. 
 

28. Oriëntatie 1.2.3.4: Onafhankelijke en goede wetenschappelijke onderzoeken uitvoeren op het 
gebied van klimaat, voedingsmiddelen en voedingsstoffen. 
 

29. Groepering van 4 oriëntaties 

Oriëntatie 1.2.3.5: Bewustzijn creëren/informatie geven over belangrijke milieu-onderwerpen 
met betrekking tot openbaar vervoer (bus, metro, tram). 
Oriëntatie 2.1.2.1: Individueel vervoer verminderen, vertrouwen (?) op openbaar vervoer. 
Openbaar vervoer afstemmen op de behoeften van de burger, niet op winst maken.  
Oriëntatie 4.2.2.4: Openbaar vervoer betaalbaar maken op nationaal of stedelijk niveau om 
auto's te weren. In combinatie met een veilige infrastructuur. 
Oriëntatie 4.3.3.1: De lidstaten moeten financiering vrijmaken voor het Europese spoornetwerk. 
Lidstaten moeten investeren in het verbeteren van de spoorweginfrastructuur en het aantal 
verbindingen. Spoortransport moet een prioriteit zijn. We hebben een Europees bedrijf nodig dat 
de treinverbindingen beheert, zodat het reizen per trein verbetert. De mogelijkheden betreffende 
overstappen van de trein op andere vervoersmiddelen moeten worden verbeterd.  

 
30. Oriëntatie 1.2.4.3: Nieuwe productieprocessen promoten die geen resten/afval produceren, bijv. 

voor bakkerijen. Laten zien hoe je bewust kunt winkelen, zodat er minder afval wordt geproduceerd. 
 

31. Oriëntatie 1.2.4.4: Bedrijven ondersteunen die kinderspeelgoed maken. Kinderen op een speelse 
manier met deze onderwerpen kennis laten maken en hun uitleggen wat milieubescherming 
inhoudt. Speelgoed produceren waarmee kinderen over deze onderwerpen leren. Deze moeten 
betaalbaar zijn. Om die reden moet nauw worden samengewerkt met speelgoedproducenten. 
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32. Oriëntatie 1.2.4.6: Culturele uitwisseling tussen landen: Gezamenlijke projecten en uitwisselingen 
tussen EU-lidstaten en verschillende scholen in verschillende landen: Wat doen andere scholen in 
de lidstaten met betrekking tot het milieu. 
 

33. Oriëntatie 1.2.14.1:  Formele en informele educatie en trainingen over het milieu en de 
consequenties van ons handelen moeten op systematisch en regelmatig zijn. De nadruk moet liggen 
op de gedragsverandering, met langetermijneffecten om de onschatbare waarde van het milieu te 
beschermen. 
 

34. Oriëntatie 1.2.16.1: Het budget voor educatie en communicatie verhogen; zowel publieke als 
private financiering. 
 

35. Oriëntatie 1.2.5.2: We moeten meer investeren in openbare en onafhankelijke media. 
 
 

36. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 1.2.5.3: Creëer een EU-platform waarop burgers vragen kunnen stellen over 
milieukwesties en consistente informatie kunnen delen voor alle EU-lidstaten. Met de 
mogelijkheid om informatie uit te wisselen met wetenschappers.  
Oriëntatie 1.2.9.1: Zorg ervoor dat alle informatie in alle talen breed toegankelijk is. Informatie 
en materialen moet wetenschappelijk juiste informatie bevatten. De openbare media moet 
worden gevraagd deze informatie te verspreiden. Sociale media moet worden gebruikt. 

 
37. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 1.2.17.1: Toekomstige informatiecampagnes moeten een hoger niveau van coherentie 
demonstreren en een duidelijke periodieke regelmaat hebben. Informatiekanalen moeten zo 
divers mogelijk zijn, zodat de informatie voor iedereen toegankelijk is. 
Oriëntatie 1.2.16.2: EU-stimuleringsprogramma's op lokaal en regionaal niveau aangaande 
milieukwesties moeten worden gecoördineerd door een goede samenwerking tussen factoren op 
lokaal, regionaal en EU-niveau. De efficiëntie moet periodiek worden geëvalueerd. 

 

Werkgebied 2: Ons milieu en onze gezondheid beschermen 

Subgebied 2.1 - Een gezonde natuurlijke omgeving 

38. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 2.1.1.1: Geschikte beperkingen ten aanzien van watervervuiling voor grote 
producenten en de agrarische industrie. Tevens beperkingen voor burgers ten aanzien van hun 
levensstijl en meer bewustzijn creëren betreffende wat de watercyclus is en welke impact we 
erop hebben.  
Oriëntatie 2.2.1.1: Vervuiling tegengaan door het monitoren van alle bedrijven aan rivieren, niet 
alleen de bedrijven waarvan bekend is dat ze afval in rivieren lozen. 

 
39. Oriëntatie 2.1.1.2: Afvalwater verminderen, met name in regio's die met watertekorten te maken 

hebben. Prijs van water verhogen; prijstabellen zoals van elektriciteit ontwikkelen. 
 

40. Oriëntatie 2.1.1.3: Onderzoekers moeten opnieuw definiëren wat ‘zuiver water’ precies is. 
Standaarden herzien. 
 

41. Oriëntatie 2.1.2.2: Meer cofinanciering op nationaal en lokaal niveau om de transformatie en 
herziening van de infrastructuur te versnellen. Meer tijd om financiering verstandig te gebruiken. 
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42. Groepering van 4 oriëntaties 

Oriëntatie 2.1.2.3: Ontwikkeling van een milieulabel. Een uniform label dat aangeeft of iets 
‘groen’ is (voertuig, gebouw, product). Labeling met de juiste kleuren, duidelijke schaal. Uniforme 
acties op mondiaal niveau, samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en de 
Verenigde Naties. 
Oriëntatie 2.3.4.1: Hoogwaardige producten kunnen worden voorzien van een label waaruit de 
goede productiemethoden blijken. 
Oriëntatie 3.1.1.1: We moeten een consumentenlabel introduceren dat duidelijk aangeeft of een 
product duurzaam is of niet (bijvoorbeeld door gebruik te maken van kleuren, zodat het voor 
iedereen duidelijk is). We moeten een goed en betrouwbaar scoresysteem ontwikkelen waarin 
rekening wordt gehouden met de CO2-voetafdruk, de verpakking, het transport en het gebruik 
van chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Is het ‘eerlijk’ geproduceerd? Dit kan worden 
weerspiegeld in de prijs van de producten: producten met een goede score (groen) ontvangen 
subsidies en producten met een lagere score worden hoger belast.  
Oriëntatie 3.1.1.2: Naast een label moet het ook mogelijk worden om middels een ‘certificaat’ 
toegang te krijgen tot gedetailleerde informatie over een product. Er moet een QR-code komen 
op producten, zodat consumenten deze kunnen scannen om gedetailleerde informatie te zien. 
Het label en de QR-code moeten worden gecombineerd om een maximale informatievoorziening 
te realiseren. Feedback-implementatie: alle producten moeten voorzien zijn van een dergelijke 
QR-code en er moeten apparaten om deze codes te scannen beschikbaar zijn in winkels voor 
mensen zonder smartphone. 

 
43. Oriëntatie 2.1.3.1: Vermindering energievraag Het energieverbruik veranderen. 

 
44. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 2.1.3.2: Meer financiering vrijmaken om te onderzoeken of kernenergie op dit 
moment de beste oplossing is en hoe kernafval het beste kan worden opgeslagen (nu en in de 
toekomst), en hoe we het kunnen hergebruiken om nieuwe energie te produceren. 
Oriëntatie 2.1.3.3: Meer financiële bronnen voor onderzoek naar alternatieven voor kernenergie. 

 

Subgebied 2.2 - Onze biodiversiteit beschermen 

45. Oriëntatie 2.2.1.2: Ondersteuning van de implementatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
 

46. Oriëntatie 2.2.2.1: Brede inzet van technologieën om de verspreiding van aquacultuurvoeders in 
het milieu te verminderen. 
 

47. Groepering van 3 oriëntaties 

Oriëntatie 2.2.3.1: Subsidies voor de agrarische sector toewijzen aan praktijken die het 
ecosysteem ondersteunen.Oriëntatie 2.3.1.1: We stellen voor het financiële instrument te 
gebruiken en de toewijzing van de EU-subsidies te herzien om onze doelstellingen te 
verwezenlijken: het subsidiëren van milieuvriendelijke productie en stoppen met het subsidiëren 
van bedrijven die overproduceren (of deze belasten). 
Oriëntatie 3.1.4.1: EU policymakers should put taxes on products that are not environmentally 
friendly and subsidise environmentally friendly products. 

 
48. Oriëntatie 2.2.3.2: Eerlijke concurrentie voor milieuvriendelijke agrarische producten waarborgen. 

 
49. Groepering van 6 oriëntaties 

Oriëntatie 2.2.3.3: Aanmoediging van het gebruik van natuurlijke meststoffen — thermische 
behandeling van zaden).  
Oriëntatie 2.2.7.1: Gebieden ontwikkelen met biologische productie, zonder pesticiden. 
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Oriëntatie 2.2.7.4: Alternatieve gewasbeschermingsmethoden (bijv. thermische 
zaadbehandeling).  
Oriëntatie 2.3.7.1: We moeten boeren informatie bieden over het overmatig gebruik van 
pesticiden, zodat ze begrijpen dat er hieromtrent ook andere mogelijkheden zijn. 
Oriëntatie 2.3.7.2: We moeten meer investeren in onderzoek als we van pesticiden af willen 
komen. 
Oriëntatie 2.3.7.3: Het gebruik van meer natuurlijk pesticiden en alternatieve technieken kan 
worden aangemoedigd, bijv. het gebruik van andere insecten die de plaagdieren opeten. Om 
deze meer natuurlijke methoden te stimuleren kunnen boeren die deze gebruiken hiervoor 
worden beloond. Of belast pesticiden, zodat ze duurder worden dan de natuurlijke methoden.  

 
50. Oriëntatie 2.2.4.1: Terugdringen van ontginningsactiviteiten met een negatieve invloed op bossen. 

 
51. Oriëntatie 2.2.4.2: Maximaliseren van het gebruik van bestaande gebieden voor de bosbouw. 

 
52. Groepering van 3 oriëntaties 

Oriëntatie 2.2.4.3: Ontmoedigen van bosaanplantingen voor de productie van brandhout.  
Oriëntatie 2.2.4.4: Herbebossingsprogramma's in combinatie met gecontroleerd kappen.  
Oriëntatie 2.2.4.5: Intensieve bebossing in gebieden met een aangetaste bodem. 

 
 

53. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 2.2.5.1: Preventie en vroege identificatie van nieuwe invasieve soorten, met behulp 
van burgers. 
Oriëntatie 2.2.5.2: Impactanalysen betreffende nieuwe soorten (door experts). 

 
54. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 2.2.6.1: Monitoren van lokale soorten die met uitsterven worden bedreigd, inclusief 
oorspronkelijke rassen.  
Oriëntatie 2.2.6.2: Programma's voor het behoud van bedreigde diersoorten, inclusief 
fokprogramma's en voortgangmonitoring. 

 
55. Oriëntatie 2.2.7.3: Het monopolie inzake zaad verminderen. 

Subgebied 2.3 - Veilig en gezond voedsel (subgroep 8) 

56. Groepering van 2 oriëntaties  

Oriëntatie 2.3.1.2: We stellen voor de productie en het gebruik van plastic te reduceren en de 
recycling ervan te stimuleren, om de hoeveelheid plastic die in de natuur terechtkomt en een 
negatieve impact op ons voedsel heeft te verminderen. Ook stellen we voor onderzoek te 
initiëren naar alternatieve plastic verpakkingen of gebruik van 100% gerecycled plastic.  
Oriëntatie 3.1.2.2: Producenten moeten de manier waarop ze hun producten verpakken 
veranderen. We moeten duurzame verpakkingsmaterialen gebruiken, zoals biologisch 
afbreekbare producten. We moeten gebruikmaken van technologische innovaties ten aanzien 
van verpakkingen. In het geval van bulkorders moeten producenten artikelen niet individueel 
verpakken. 

 
57. Oriëntatie 2.3.1.4: Het feitelijke gebruik van subsidies en de voortgang inzake het realiseren van de 

doelstellingen moet op regelmatigere basis worden geëvalueerd, indien de resultaten op het gebied 
van voedselverbetering zijn bereikt. We stellen een evaluatietool voor (openbaar beleid, nieuwe 
regelgeving, actieplannen ...).  
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58. Oriëntatie 2.3.2.1: We stellen voor de discussie te stimuleren betreffende de rassen die worden 
gebruikt in Europa. De intensieve veeteelt moet worden uitgefaseerd.  
 

59. Groepering van 3 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.6.2: Het gebruik van preventieve antibiotica als voederadditief voor vee 
verbieden.  
Oriëntatie 2.3.3.1: We stellen voor het Europese beleid te herzien, zodat er geen antibiotica 
meer wordt gebruikt. We moeten de omschakeling maken naar een agrarische sector waarin 
geen antibiotica meer wordt gebruikt. Als er geen intensieve veeteelt meer is, is het gebruik van 
antibiotica ook niet meer nodig. Dit moet gefaseerd gebeuren. Er moet een gefaseerde 
omschakeling worden gemaakt naar een agrarische sector die vrij is van antibiotica.  
Oriëntatie 2.3.3.2: We stellen voor het gebruik van antibiotica te beperken. Voor de antibiotica 
die moet worden gebruikt, moeten innovaties de kwaliteit ervan verbeteren. Dit moet worden 
gesubsidieerd en onderzoek hiernaar moet worden ondersteund. 

 
60. Groepering van 4 oriëntaties 

Oriëntatie 1.1.12.3: Suikerbelasting (hogere belasting op suikerproducten). 
Oriëntatie 1.1.14.1: Verhoging van de btw (belasting toegevoegde waarde) van niet-gezonde 
producten; promoten van nieuwe voedingsproducten en een lagere btw voor gezonde 
voedingsmiddelen. 
Oriëntatie 2.3.5.1: We kunnen een vorm van prijsregulering invoeren met als doel ‘gezonde 
voeding’ aantrekkelijker te maken.  
Oriëntatie 5.2.5.2: Gezonde voedingsmiddelen moeten aantrekkelijker worden gemaakt door 
junkfood zwaarder te belasten en gezond eten te stimuleren. 

 
61. 2.3.4.2 oriëntatie: Er kan bewustzijn worden gecreëerd en educatie worden ontwikkeld over 

voeding en voedingsziekten. Daarvoor is aanvullend wetenschappelijk, diepgaand onderzoek nodig 
op dit gebied.  
 

62. 2.3.4.3 oriëntatie: We stellen voor de structuur van onze ‘voedselomgeving’ te veranderen: de 
marketing en marketingmethoden die onze individuele voedselkeuzes beïnvloeden moeten worden 
veranderd. 
 

63. Oriëntatie 2.3.5.2: We stellen voor om gemeenten en wijken te ondersteunen met de aanleg van 
gemeenschappelijke tuinen, voor een betere toegankelijkheid tot seizoens- en gezonde producten. 
 

64. Oriëntatie 2.3.6.1: Producenten van dierlijke producten moeten worden aangemoedigd technieken 

te implementeren ter bevordering van het welzijn van de dieren. 

65. Oriëntatie 2.3.8.1: We willen meer informatie over producten waarvoor hormonen zijn gebruikt of 

producten die hormoonontregelaars bevatten. 

 

66. Oriëntatie 2.3.8.2: We moeten stoppen met het gebruik van ggo's. 

 

67. Oriëntatie 2.3.8.3: Er moet een goed gekalibreerd belastingbeleid worden ontwikkeld betreffende 
het verschil in de kosten tussen het produceren en houden van vee op een diervriendelijke manier, 
zonder hormonen, en de niet-diervriendelijke productie.  

 

Werkgebied 3: Heroriëntering van onze economie en consumptie 
(subgroepen 3-11-12) 



 

Panel 2 session 3 - 46 

Europees burgerpanel 3: “Klimaatverandering en milieu / Gezondheid” 

 

Subgebied 3.1 - Overproductie en overconsumptie reguleren (subgroep 3) 

68. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 3.1.1.3: Consumenten moeten hun producten langer gebruiken. Op producten of in 
winkels moet informatie beschikbaar zijn over de levensduur van producten. 
Oriëntatie 3.1.2.3: Er moet een verandering in het gedrag en de verwachtingen van de consument 
komen. Consumenten moeten in het algemeen minder consumeren. Consumenten moeten 
producten langer gebruiken. Consumenten moeten producten repareren. Consumenten moeten 
producten op de juiste manier recyclen. Gebruik en implementeer de recyclingpyramide. Niet 
alles hoeft altijd beschikbaar te zijn. 

 
69. Oriëntatie 3.1.2.1: Producenten moeten hun productie aanpassen, zodat de hoeveelheden die 

worden geproduceerd overeenkomen met de vraag van de consument. Een uitzondering hierop 
moeten essentiële producten zijn, omdat deze altijd vrijelijk beschikbaar moeten zijn. Producenten 
moeten stoppen met ingecalculeerde veroudering van producten. 
 

70. Oriëntatie 3.1.2.4: Introduceer een retoursysteem voor het opnieuw gebruiken van flessen. We 
moeten het plastic dat we al hebben geproduceerd ook hergebruiken. 
 

71. Oriëntatie 3.1.3.1: Er moeten maatregelen worden geïntroduceerd op EU- en nationaal niveau om 
de marketing rondom producten die schadelijk zijn voor het milieu te beperken. Voor 
geïmporteerde producten moeten dezelfde vereisten gelden. 
 

72. Oriëntatie 3.1.3.2: We moeten op autonome wijze binnen de EU onze eigen producten produceren. 
Elke regio/elk land in Europa moet zich specialiseren in producten waar ze goed in zijn, zodat de 
lokale productie wordt gestimuleerd en we kunnen profiteren van synergieën. Op deze manier kan 
beter worden gecontroleerd of producenten conform de duurzaamheidsvereisten opereren. 
Hiermee kan de uitstoot die door het importeren van goederen wordt veroorzaakt worden 
teruggedrongen. 
 

73. Groepering van 4 oriëntaties 

Oriëntatie 3.1.4.2: Er moeten voor heel Europa homogene productienormen worden ontwikkeld, 
zodat voor ALLE producenten dezelfde regels gelden. Duurzame normen, ecologische normen op 
de markt => producten testen om te controleren of aan deze normen wordt voldaan. Producten 
die niet aan deze norm voldoen moeten niet worden geïmporteerd. 
Oriëntatie 3.2.3.1: De monitoring en strikte controle moet worden verbeterd, met boetes voor 
producenten die de Europese en nationale wetgeving niet naleven. Lokale autoriteiten spelen 
een belangrijke rol bij het monitoren van de implementatie van Europese en nationale 
milieunormen voor industrieën. 
Oriëntatie 3.3.1.6: De EU moet wetgeving ontwikkelen om beter te definiëren wat noodzakelijke, 
essentiële en duurzame producten zijn, en wat niet. 
Oriëntatie 4.2.2.3: Het gedrag veranderen van bedrijven en productiepatronen doorbreken door 
de wetgeving aan te passen. 

 
74. Oriëntatie 3.1.4.3: Reduce transport times: De producten moeten via de snelste weg van de 

fabrikant aan de consument worden geleverd. Op deze manier kan de verpakkingshoeveelheid ook 
worden teruggedrongen. 

 

Subgebied 3.2 - Afval verminderen 

75. Oriëntatie 3.2.1.1: De kosten voor afvalverzameling moet worden gebaseerd op de hoeveelheid die 
wordt gegenereerd. Producenten moeten worden aangemoedigd om minder verpakkingsmateriaal 
te gebruiken, zodat de last ervan niet bij de eindgebruiker ligt. 
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76. Oriëntatie 3.2.1.2: Afvalverwerking en -recycling moet worden gestimuleerd als activiteiten die 
voordeel kunnen opleveren voor bedrijven. 
 

77. Oriëntatie 3.2.2.1: Dit probleem moet worden opgepakt als kans voor mensen die hun baan hebben 
verloren om een betere baan te vinden door omscholing. De circulaire economie is een goede 
oplossing voor bedrijven die worden geraakt door het terugdringen van de productie. 
 

78. Oriëntatie 3.2.2.2: Er moet regelgeving worden ontwikkeld op EU- en nationaal niveau om het 
gebruik van kleinere en milieuvriendelijke verpakkingen te stimuleren. Verpakkingen moeten 
informatie bevatten over de manieren waarop deze op een milieuvriendelijke manier kan worden 
verwijderd na gebruik van het product. 

Subgebied 3.3 - Eerlijke producten, gelijke toegang en rechtvaardige consumptie 

79. Oriëntatie 3.3.1.1: De herziening van de industrieën om kwalitatieve producten aan te bieden moet 
worden gestimuleerd. 
 

80. Oriëntatie 3.3.1.2: Om afval te verminderen moet de belasting op geïmporteerde producten en fast 
fashion worden verhoogd. 
 

81. Oriëntatie 3.3.1.3: Er moet een verbod komen op de verkoop van producten die te vervuilend zijn 
(bijv. plastic producten). 
 

82. Oriëntatie 3.3.1.5: Lokale producten bevorderen en aanmoedigen. 
 

83. Oriëntatie 3.3.2.1: De EU moet financiële middelen vrijmaken voor onderzoek en innovatie 
betreffende de marketing van meer duurzame producten. Daarvoor moeten samenwerkingen 
worden gestimuleerd. 
 

84. Oriëntatie 3.3.2.2: De Europese Unie moet burgeroverleggen initiëren inzake onderzoek en 
innovatie. 
 

85. Oriëntatie 3.3.3.1: Er moeten informatiecampagnes en samenwerkingsinitiatieven worden 
ontwikkeld voor bedrijven en duurzame producten 

 

Werkgebied 4: Op weg naar een duurzame toekomst 

Subgebied 4.1 - Hernieuwbare energie nu 

86. Groepering van 3 oriëntaties 

Oriëntatie 4.1.1.1: De EU moet nieuwe manieren ontwikkelen om elektriciteit te produceren, 
zodat we in onze toekomstige energiebehoeften kunnen voorzien.   
Oriëntatie 4.1.4.1: De EU moet stoppen met het produceren van elektriciteit in kolencentrales. 
Oriëntatie 4.1.2.1: De EU moet het gebruik van olie, gas en kolen terugdringen. 

 
87. Oriëntatie 4.1.1.3: De EU moet het gebruik verhogen van de ‘goede groene energie’ die we al 

produceren (bijv. windenergie). 
 

88. Oriëntatie 4.1.2.2: De EU moet ook actief de uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan, ozon etc., 
terugdringen. 
 

89. Groepering van 3 oriëntaties  
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Oriëntatie 1.2.4.5: Gratis volwasseneneducatie aanbieden over onderwerpen als energie 
besparen, klimaatverandering etc. - indien niet openbaar, stimuleer ngo's die gratis dergelijke 
cursussen aanbieden. 
Oriëntatie 4.1.1.2: De EU moet meer ondersteuning bieden op het gebied van educatie en 
functies voor mensen die in de traditionele-energieproductiesector werken. 
Oriëntatie 4.1.3.1: De EU moet meer investeren in het veranderen van de gewoonten en 
houdingen van Europese burgers ten aanzien van het huishoudelijke energieverbruik. 

 
90. Groepering van 2 oriëntaties  

Oriëntatie 4.1.5.1: Energieproductie op basis van waterstof kan een oplossing zijn. 
Oriëntatie 4.1.6.1: Waterstof als alternatief kan meer worden onderzocht, gestimuleerd en 
geïmplementeerd als nieuwe energieoplossing. 

 
91. Oriëntatie 4.1.6.2: Investeren in veel kleine projecten kan het grootschalige energieprobleem 

oplossen. Investeren in zowel de industriële sector als in particuliere woningen. 

Subgebied 4.2 - Veranderingen ondersteunen 

92. Oriëntatie 4.2.1.1: De EU moet ervoor zorgen dat actoren de kans krijgen om op regelmatige basis 
samen te komen en echt te luisteren naar elkaar om de verschillende behoeften te begrijpen ten 
aanzien van klimaatverandering. Indien nodig moeten zachte en/of harde maatregelen worden 
geïmplementeerd om continenten onder druk te zetten aan de dialoog deel te nemen en samen 
een gemeenschappelijke basis te creëren voor een gemeenschappelijke visie ten aanzien van het 
klimaat. 
 

93. Oriëntatie 4.2.1.2: We moeten de import van goederen uit China en de VS beperken, en 
tegelijkertijd hogere kwaliteitsnormen implementeren om deze landen te ondersteunen. 
 

94. Oriëntatie 4.2.2.1: Dwang en beloning: grote vervuilers moeten gigantische boetes krijgen en er 
moet op basis van consistente beleidsregels ten aanzien van het klimaat subsidies worden verstrekt. 
Grondstoffen zouden vrij beschikbaar kunnen worden gesteld (als beloning), voor bedrijven die 
duurzaam opereren en de juiste morele instelling hebben ten aanzien van duurzaamheid. 
 

95. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 4.2.3.1: Informatie (over klimaat, milieu, omgeving, planeet) moet transparant en voor 
burgers te controleren zijn. Iedereen in Europa moet op dezelfde manier worden geïnformeerd, 
zonder censuur door de overheid. 
Oriëntatie 4.2.3.2: Op deze manier worden zo veel mogelijk mensen bereikt en gemotiveerd. Er 
moeten diverse kanalen worden gebruikt om zoveel mogelijk burgers te bereiken en hen te 
informeren en motiveren. Dit kan via niet-gecensureerde sociale-mediakanalen, nationale 
advertentiecampagnes, maar ook via religieuze kanalen of andere overkoepelende organisaties 
voor burgers. 

 

Subgebied 4.3 - Milieuvriendelijk vervoer 

96. Groepering van 2 oriëntaties 

Oriëntatie 4.3.1.1:  De EU moet het gebruik van openbaar vervoer in niet-stedelijke gebieden 
verbeteren en optimaliseren, door te investeren in infrastructuur en de verbinding tussen niet-
stedelijke en stedelijke gebieden verbeteren (zodat mensen naar hun werk kunnen). Er moet 
subsidie komen voor de benodigde infrastructuur en voor de passagiers (om het openbaar 
vervoer beter betaalbaar te maken, met name voor mensen die er het meest afhankelijk van zijn). 
Daarnaast moet een begroting worden gemaakt om de middelen eerlijk te verdelen tussen de 
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stedelijke en niet-stedelijke regio's. 
Oriëntatie 4.3.1.3: De EU moet de internetdekking in niet-stedelijke gebieden verbeteren, om in 
deze regio's de transportbehoefte te verlagen, doordat mensen niet meer elke dag naar de stad 
hoeven te reizen voor school of werk.  

 
97. Oriëntatie 4.3.1.2: Voordat nieuwe transportinfrastructuren worden aangelegd, moeten oude 

infrastructuren die niet meer worden gebruikt worden aangepast om deze op een nieuwe manier 
te gebruiken (bijv. oude spoorwegen). Bij de ontwikkeling van nieuwe communicatie- en 
transportinfrastructuren voor niet-stedelijke regio's is het belangrijk dat rekening wordt gehouden 
met beschermde gebieden (natuurbescherming). De nieuwe infrastructuren mogen geen negatieve 
impact op de beschermde gebieden hebben. 
 

98. Oriëntatie 4.3.1.4: De EU moet de ontwikkeling van centra met gedeelde werkplekken bevorderen, 
zodat mensen in de buurt van hun huis kunnen werken met een goede internetverbinding. 
 

99. Oriëntatie 4.3.2.1: De EU moet de aankoop van elektrische voertuigen stimuleren door 
beloningsprogramma's en het verbeteren van de infrastructuur voor elektrische voertuigen. De 
levenscyclus van deze nieuwe voertuigen (elektrisch, waterstof, ...) moet lang zijn, om het gebruik 
van bronnen te optimaliseren en te veel afval door steeds nieuwe voertuigen aan te schaffen te 
voorkomen. Er moet onderzoek en ontwikkeling komen op het gebied van het verlengen van de 
levenscycli. Daarnaast moet het gebruik van oude voertuigen met nieuwe synthetische brandstoffen 
die minder vervuilend zijn worden gestimuleerd (aangezien elektrische voertuigen niet altijd de 
meest milieuvriendelijke optie zijn). Het recyclen van oude voertuigen moet worden gestimuleerd 
en nieuwe, milieuvriendelijkere voertuigen moeten worden gerepareerd en doorontwikkeld.  
 

100. Groepering van 3 oriëntaties 

Oriëntatie 4.3.2.2: De EU moet wegtransport vervangen met andere soorten transport (meer 
treinen, schepen op rivieren en korte routes over zee en andere middelen, zoals drones).  
Oriëntatie 4.3.5.1: De EU moet de wetgeving voor luchtverkeer en cruiseschepen aanscherpen. 
 Oriëntatie 4.3.2.3: De EU moet de energiebronnen van cruiseschepen vervangen door minder 
vervuilende (zonder het gebruik van fossiele brandstof). 

 
101.  Oriëntatie 4.3.2.4:  De EU moet samenwerkingsinitiatieven bevorderen, zoals het delen van 

particuliere voertuigen, bijvoorbeeld door het gebruik van sociale netwerken. 
 

102. Oriëntatie 4.3.4.2: De EU moet de omschakeling naar elektrisch openbaar vervoer in steden 
stimuleren (bijv. door het gebruik van de tram te bevorderen). 

 

Werkgebied 5: Zorg voor iedereen 

Deelgebied 5.1 - Een sterkere gezondheidszorg 

103. Oriëntatie 5.1.1.1: The EU should spend a bigger part of its general budget on joint health-related 
research and development projects, especially with regards to preventive medicine 
 

104.  Oriëntatie 5.1.1.2: De EU-onderzoeksactiviteiten moeten worden gesynchroniseerd en de 
resultaten en producten die daaruit voortvloeien moeten beschikbaar worden gemaakt aan andere 
EU-lidstaten (Europabrede toegang). 
 

105.  Oriëntatie 5.1.2.1: Er moet meer medisch personeel komen. Tegelijkertijd moet het salaris van 
medisch personeel worden verhoogd (geleidelijk, op basis van ervaring etc.) en de werkuren worden 
verlaagd. 
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106. Groepering van 4 oriëntaties 

Oriëntatie 5.1.2.2: Het moet makkelijker worden om in andere EU-lidstaten te werken; de 
kwalificaties moeten gelijk worden getrokken (erkenning van kwalificaties) voor al het medisch 
personeel, niet alleen voor artsen. Trainingsmethoden moeten worden gesynchroniseerd en 
gebaseerd op best practices.  
Oriëntatie 5.1.3.1: De studie geneeskunde moet overal hetzelfde curriculum/studieprogramma 
hebben.  
Oriëntatie 5.1.2.3: We moeten voorkomen dat afgestudeerde geneeskundestudenten naar de VS 
vertrekken omdat de lonen en arbeidsomstandigheden daar beter zijn. 
Oriëntatie 5.2.2.2: Zorgprofessionals moeten beter worden gewaardeerd (betere 
arbeidsomstandigheden, carrièremogelijkheden, maatschappelijke erkenning). Op Europees 
niveau moeten gelijke regels komen (bijv. ten aanzien van werkuren). 

 
107. Oriëntatie 5.1.3.2: Er moeten binnen de hele EU gestandaardiseerde behandelprocedures komen 

en de prijzen van geneesmiddelen moeten overal hetzelfde zijn. 
 

108. Oriëntatie 5.1.4.1:  De EU moet meer competenties ontwikkelingen ten aanzien van een 
gemeenschappelijk gezondheidszorgsysteem, zodat het kosteneffectiever en goedkoper wordt en 
er eenvoudiger oplossingen kunnen worden ontwikkeld. 
 

109. Oriëntatie 5.1.5.1: Medische dossiers van EU-burgers moeten in noodsituaties toegankelijk zijn voor 
medisch personeel in andere EU-lidstaten. De Europese gezondheidskaart moet voor iedereen 
beschikbaar worden. 
 

110. Oriëntatie 5.1.6.1: De EU moet investeringen in de openbare gezondheidszorg prioriteren en de 
private sector stimulansen bieden, zodat de basiszorg ook competitief wordt. 
 

111. Oriëntatie 5.1.7.1: Er moeten regelmatig op maat gemaakte trainingsprogramma's worden 
georganiseerd voor medische professionals, om te waarborgen dat medisch personeel up-to-date 
blijft. 
 

112. Oriëntatie 5.1.8.1: Tussen de EU-lidstaten moet meer samenwerking en overeenstemming komen 
ten aanzien van dit onderwerp. (betalingssysteem) 

Subgebied 5.2 - Een breder begrip inzake gezondheid 

113. Oriëntatie 5.2.1.2: Mensen met fysieke problemen moeten meer mogelijkheden hebben om daar 
met professionals over te praten. 
 

114. Groepering van 5 oriëntaties  

Oriëntatie 5.2.1.4: Er moet meer kennis en bewustzijn komen betreffende de rol die bedrijven 
kunnen spelen op het gebied van mentale gezondheid. Bedrijven moeten worden aangemoedigd 
en ondersteund om deze kwestie serieuzer op te pakken. Bijvoorbeeld door middel van een 
Gezondheidsweek (zie oriëntatiepunt 5.2.1.3).  
Oriëntatie 5.2.3.1: Educatie, bewustzijn creëren, de samenleving informeren om taboes te 
doorbreken. 
Oriëntatie 5.2.3.2: Er moeten educatieve middelen worden ingezet om mensen bewust te maken 
dat mentale problemen vergelijkbaar zijn met fysieke problemen. 
Oriëntatie 5.2.6.1: De kennis over mentale gezondheid van iedereen die met patiënten en 
mensen in het algemeen werkt (scholen, politie, gezondheidszorg, bedrijven, gemeenten) moet 
worden vergroot. 
Oriëntatie 5.3.2.1: Psychologische behandelingen moeten worden genormaliseerd (bijv. de 
pathologie en de noodzaak van behandelingen worden niet openbaar besproken). Het is 
belangrijk om te begrijpen dat iedereen baat kan hebben bij een psycholoog. Op scholen moeten 
vakken zoals filosofie, logisch en kritisch denken worden onderwezen. Dit resulteert in een betere 
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mentale gezondheid. 

 
115.  Oriëntatie 5.2.2.1: Organisaties die mensen met gezondheidsproblemen ondersteunen moeten 

hiervoor meer middelen krijgen. 
 

116.  Groepering van 2 oriëntaties  

Oriëntatie 5.2.4.1: De belasting op hygiëneproducten voor vrouwen moet worden verlaagd.  
Oriëntatie 5.3.3.1:  Er moet geen btw meer worden geheven op hygiëneproducten voor vrouwen. 

 
117. Oriëntatie 5.2.4.2: Onder jongeren en kinderen moet bewustzijn worden gecreëerd over 

biologische, mentale en seksuele gezondheid. 
 

118. Oriëntatie 5.2.4.3: Goede ideeën/oplossingen/praktijken moeten worden overgenomen door 
andere lidstaten. Er moet onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop deze verdeling 
operationeel kan worden gemaakt (discriminatie op het gebied van seksuele, reproductieve en 
vrouwelijke gezondheid).  
 

119. Groepering van 2 oriëntaties  

Oriëntatie 5.2.5.1: Sportactiviteiten moeten actief worden gestimuleerd door ondersteuning 
vanuit de overheid. 
Oriëntatie 5.3.2.4: Op scholen moet meer uren per week aan fysieke educatie worden besteed 
om mensen actiever te maken (bijv. mentale gezondheid stimuleren, obesitas reduceren etc.). 
Ouders moeten worden aangemoedigd om meer tijd buiten met hun kinderen door te brengen. 
De promotie van fysieke activiteiten kunnen ook worden gestimuleerd door duurzame-
mobiliteitsprogramma's (bijv. in Portugal zijn er programma's om duurzame mobiliteit te 
stimuleren, zoals fietsen of wandelen). 

 
120. Oriëntatie 5.2.7.1: Er moet een Europese wedstrijd worden georganiseerd waarin landen hun best 

practices presenteren op het gebied van mentale gezondheid (gepresenteerd door ministers of 
kamerleden). 

Subgebied 5.3 - Gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen 

121. Groepering van 3 oriëntaties 

Oriëntatie 5.3.1.1: De dekking van de tandheelkundige basiszorg moet worden uitgebreid (in 
Spanje wordt bijvoorbeeld zo goed als geen tandheelkundige zorg vergoed in de 
basisverzekering). 
Oriëntatie 5.3.1.2: Er moeten financiële middelen worden vrijgemaakt voor tandheelkundige 
zorg en de kosten ervan moeten worden verlaagd. Op Europees niveau moet geld worden 
vrijgemaakt om goede tandheelkundige zorg te waarborgen, vooral tot 18 jaar (in Oostenrijk 
wordt bijvoorbeeld orthodontie vergoed voor mensen tot 18 jaar). 
Oriëntatie 5.3.1.3: Het preventiebeleid op het gebied van tandheelkundige gezondheid moet 
worden verbeterd. In de hele EU moeten minimale normen komen op het gebied van 
tandheelkundige zorg. Preventieve tandheelkundige zorg op scholen moet gratis worden. (In 
Duitsland zijn er bijvoorbeeld preventieprogramma’s: 1) de tandarts bezoekt scholen en 2) 
mensen worden aangemoedigd ten minste jaarlijks naar de tandarts te gaan. Dit kost echter € 80 
en daardoor zijn er gezinnen die dat niet kunnen betalen. ) 

 
122. Oriëntatie 5.3.2.3: De problemen van zelfmedicatie moeten worden uitgelegd op scholen en aan 

volwassenen. 
 

123. Oriëntatie 5.3.2.5: Zowel jongeren als volwassenen moeten een EHBO- en reanimatiecursus volgen. 
Daarnaast is het belangrijk dat op openbare plekken defibrillatoren beschikbaar zijn. 
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124. Oriëntatie 5.3.3.2: Gezondheidsbeleid moet erkennen dat vrouwen en mannen, door hun 

biologische verschillen en genderrollen, te maken hebben met verschillende behoeften, obstakels 
en mogelijkheden omtrent toegang tot de gezondheidszorg. Daarnaast moet aandacht worden 
besteed aan de behoeften van de LGTBIQ-gemeenschap (met name de jonge LGTBIQ-gemeenschap, 
omdat zij hun identiteit nog aan het vormen zijn en meer ondersteuning nodig hebben). Bevorderen 
van specifieke LGTBIQ-wetten (bv. Trans Aragon Law: er is een eenheid voor genderidentiteitszorg 
opgericht, die gedurende het hele overgangsproces psychologische hulp en ondersteuning biedt; in 
Aragón bestaat ook een LGTBIQ-wet. Beide kunnen een referentie zijn voor andere regio’s). 

 
125. Oriëntatie 5.3.4.1: De educatie moet worden verbeterd en er moeten meer middelen beschikbaar 

komen voor de tertiaire sector en sociale diensten die contact hebben met mensen met minder 
middelen (bijv. zeer slechte hygiëne of eetgewoonten, omdat ze niet over de juiste kennis 
beschikken). Daklozen hebben geen toegang tot medische zorg, veel schamen zich om naar een arts 
te gaan. Ngo's kunnen deze mensen bereiken en medische ondersteuning bieden aan kwetsbare 
groepen.  
 

126. Oriëntatie 5.3.4.2: Gezinnen moeten worden betrokken bij de educatieve programma's op scholen, 
zodat het hele gezin kan profiteren van de gezondheidsprogramma's op scholen. 
 

127. Oriëntatie 5.3.5.1: Instrumenten ontwikkelen die ons in staat stellen het verpleegkundig personeel 
te ondersteunen bij het verbeteren van hun werk (bv. spraakapplicaties: u kunt met de aanvraag 
praten, en dit gaat naar een systeem waarmee de verpleegkundigen de schriftelijke raadpleging 
ontvangen en hen vrijstellen van de verplichting om te schrijven). 
 

128. Groepering van 2 oriëntaties  

Oriëntatie 5.3.6.1: De EU moet in alle EU-landen basiszorg (functionele aspecten, niet esthetische 
aspecten). Niet alleen inwoners van een bepaald land moeten toegang hebben, maar ook 
immigranten en mensen uit andere landen. 
Oriëntatie 5.3.7.1: Medische zorg voor daklozen en immigranten moet worden gewaarborgd (er 
zijn bijv. ngo's die private zorg aanbieden en dergelijke initiatieven moeten worden 
gestimuleerd). 

 
129. Oriëntatie 5.3.7.2: Implementeer gezondheid, menselijke waardigheid en het recht op integriteit in 

Artikel 3 van het EU-handvest. Menselijke waardigheid is onderdeel van de menselijke gezondheid 
(Artikel 15 van de Spaanse grondwet beschrijft bijvoorbeeld “het recht op leven en fysieke en 
morele integriteit, zonder in ieder geval te worden onderworpen aan marteling of onmenselijk of 
vernederende bestraffing of behandeling”). 
 

130. Oriëntatie 5.3.8.1: De voor- en nadelen van een particuliere-gezondheidszorgsysteem moeten 
worden onderzocht (bijv. in hoeverre de implementatie ervan tot minder investeringen in publieke 
diensten leidt, in hoeverre een dergelijke systeem discriminerend is etc.). (In Duitsland is er bijv. 
zowel particuliere zorg als openbare zorg. Particuliere zorg is niet altijd beter, bijv. wanneer u moet 
betalen voor controles die u niet echt nodig hebt.)  
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