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Basisinformatie: klimaatverandering, milieu, gezondheid 

 

Het panel "klimaatverandering, milieu/gezondheid" bespreekt klimaatverandering, milieukwesties 
en nieuwe gezondheidsuitdagingen voor de Europese Unie. Deze onderwerpen hangen ook nauw 
samen met de doelstellingen en strategieën van de EU zoals landbouw, vervoer en mobiliteit, 
energie en de overgang naar koolstofarme samenlevingen, onderzoek, gezondheidszorgstelsels en 
reacties op gezondheidscrises, preventie en een gezonde levensstijl. 

In dit document vindt u achtergrondinformatie over de verschillende onderwerpen van het panel. 
Meer bepaald schetst het wat de EU reeds doet op deze gebieden en wat de gebruikers van het 
meertalige digitale platform (https://futureu.europa.eu) als belangrijkste zorgen en wensen voor de 
toekomst hebben uitgesproken. Tot slot bevat het document ook links naar meer informatie over tal 
van onderwerpen. 

Uw opdracht 
 
In dit panel zullen wij u uitnodigen om een reeks aanbevelingen te bespreken en te formuleren 
voor de instellingen van de Unie, die zij ter harte moeten nemen voor de toekomst van Europa op 
het gebied van klimaatverandering, milieu en gezondheid. Daarin kunt u bijvoorbeeld aangeven 
welke algemene richting moet worden gevolgd of hoe een specifiek probleem kan worden 
opgelost. 
 
In de loop van drie sessies zult u rechtstreeks overleg plegen en samenwerken met andere 
burgers uit heel Europa, en samen met hen de aanbevelingen opstellen. Tijdens de derde en 
laatste sessie stemt u collectief over de aanbevelingen, die in de plenaire vergadering van de 
conferentie zullen worden gepresenteerd en met de andere deelnemers zullen worden 
besproken. 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Klimaatverandering en het milieu: de weg effenen voor een duurzamere toekomst 

De strijd tegen klimaatverandering en milieuschade is een urgent probleem, niet alleen in de 
Europese Unie, maar ook wereldwijd. Om een betere wereld voor ons allen tot stand te brengen, 
hebben we een strategie nodig waarin Europa het voortouw kan blijven nemen op de weg naar 
duurzaamheid en klimaatneutraliteit. 

 
 
Wat doet de EU? 

De Europese Green Deal is ons plan om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken, de 
klimaat- en milieu-uitdagingen om te zetten in kansen en de transitie eerlijk en inclusief voor 
iedereen te maken. 

De Green Deal is de nieuwe groeistrategie die tot doel heeft de Europese Unie om te vormen tot een 
moderne, klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie. Dit betekent onder 
meer: 

● uiterlijk in 2050 geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer 

● economische groei losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen 

● geen uitsluiting van personen of plaatsen in de transitie naar een klimaatneutrale en 
veerkrachtige samenleving 

 

Input van het meertalig digitaal platform (19 april - 2 augustus 2021) 

Het onderwerp "Klimaatverandering en het milieu" heeft sinds de start van het platform in totaal 
3 156 opmerkingen, ideeën en evenementen opgeleverd (1 074 ideeën, 1 798 opmerkingen en 
284 evenementen). Het concept van klimaatverandering en het bewustzijn van de gevolgen ervan 
liggen ten grondslag aan een aantal suggesties, waarbij de vele milieuproblemen onder de aandacht 
worden gebracht en concrete maatregelen worden gevraagd om deze aan te pakken. De ideeën 
binnen dit onderwerp variëren nogal en kunnen onder de volgende thema's worden gegroepeerd: 

 Verontreiniging 

 Vervoer 

 Landbouw 

 Consumptie 

 Subsidies, belastingen 

 Energie 

 Verandering in attitudes en gedrag tot stand brengen 

 

Verontreiniging 

Verontreiniging wordt door de respondenten gezien als een belangrijke belasting van het milieu 
wereldwijd. Er wordt een debat gevoerd over een groene transitie met verschillende oplossingen om 
de vervuiling terug te dringen (zie het evenement). Zo wordt in een van de meest gesteunde ideeën 
op het platform voorgesteld dat de EU moet zorgen voor een sterke en inclusieve governance-
benadering waarbij zowel werknemers als vakbonden worden betrokken bij het ontwerpen en 
uitvoeren van aanpassingsbeleid op alle niveaus. Er wordt benadrukt dat de EU-strategie om de 
klimaatverandering aan te pakken concrete beleidsmaatregelen moet omvatten om banen te 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=nl&per_page=50
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behouden en de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen, evenals een actief 
arbeidsmarktbeleid en omscholing en opleidingen om banenverlies te voorkomen (zie het idee). Er 
worden verschillende soorten verontreiniging besproken, met de volgende subthema's: emissies, 
ontbossing, waterverontreiniging, lichtvervuiling en gebruik van plastic. 

Wat emissies betreft, is een van de meest besproken kwesties het belasten van emissies, meer in het 
bijzonder het aanmoedigen van bedrijven om hun broeikasgasemissies te verminderen door te 
kiezen voor goedkopere hernieuwbare energiebronnen, wat er vervolgens toe leidt dat klanten 
duurzamere keuzes maken (zie bijv. dit idee). Daarnaast is er een oproep om de EU-regeling voor de 
emissiehandel (ETS) uit te breiden. Een ander subthema bij de ideeën gaat over ontbossing, met 
oproepen om te investeren in herbebossing in Europa (zie bijv. dit idee) of wereldwijd om de longen 
van de planeet, namelijk het Amazonewoud en andere regenwouden in de wereld, te redden, niet 
alleen om wereldwijde koolstofvervuiling te vertragen en plant- en diersoorten te redden, maar ook 
om de migratiedruk op Europa te verminderen (zie bijv. dit idee). 

Wat het subthema waterverontreiniging betreft, wordt sterk de nadruk gelegd op de noodzaak om 
in de toekomst de veiligheid van drinkwatervoorraden en schone ecosystemen te waarborgen (zie 
het evenement). Bovendien zijn er concrete voorstellen om de stijging van de oceaanniveaus en de 
verontreiniging van rivieren tegen te gaan (zie bijv. dit evenement). Een van de ideeën is om 
voorzieningen te creëren voor het recyclen van kunststoffen uit rivieren en oceanen (zie het idee). 
Tot slot worden er op het platform ook een aantal ideeën geuit om lichtvervuiling te beperken (zie 
bijv. dit idee). 

Vervoer 

Een groot aantal ideeën in het thema "vervoer" richt zich op het verband tussen vervoer en 
verontreiniging. Enkele van de onderstaande suggesties willen de verontreiniging terugdringen door 
het vervoerssysteem te wijzigen. Ideeën die op het platform zijn ingediend om het vervoerssysteem 
te veranderen, pleiten in de eerste plaats voor een verbod op korteafstandsvluchten in de EU om de 
vervuiling te verminderen (zie bijv. dit idee). Respondenten wijzen erop dat de pandemie al tot een 
krimpende luchtvaartsector heeft geleid. 

Er is in het algemeen veel steun voor betere openbaarvervoerssystemen in Europa (zie bijv. dit idee) 
als milieuvriendelijker alternatief voor korteafstandsvluchten. Er wordt meer bepaald uitvoerig 
gedebatteerd over een gemeenschappelijk Europees spoorwegnet (zie bijv. dit idee). Een 
respondent stelt de Euro Trainscanner-zoekmachine voor om reizen per spoor aantrekkelijker te 
maken (zie het idee) en een andere stelt voor een geïntegreerd EU-ticket in te voeren dat in de 
steden gratis zou zijn (zie het idee). 

Andere ideeën hebben betrekking op een gemeenschappelijk fietsnetwerk, waarbij bijvoorbeeld een 
uitbreiding van fietsroutes of de oprichting van een Europees fietsknooppuntennet wordt 
voorgesteld (zie bijv. dit idee). 

Een andere reeks ideeën is gericht op innovatie en de ontwikkeling van elektrische voertuigen, zoals 
auto's en fietsen, en de integratie ervan in de huidige omgeving, bijvoorbeeld door te voorzien in een 
netwerk van laadstations (zie bijv. dit idee). 

Wat het koolstofvrij maken van het vervoer en een milieuvriendelijker vervoer betreft, benadrukken 
de deelnemers ook het belang van grensoverschrijdende projecten ter bevordering van de 
scheepvaart en het spoorvervoer (zie bijv. dit idee). Er wordt ook opgeroepen tot het ontwikkelen van 
programma's die O&O en innovatie bevorderen, teneinde zowel publieke als particuliere, individuele 
en collectieve vervoersmiddelen te produceren die niet vervuilend zijn en voor 100 % zelfvoorzienend 
zijn op het gebied van energie (zie bijv. dit idee). 
 
Landbouw 

In het thema "Landbouw" pleiten de respondenten tamelijk vaak voor het concept van ecologische 
landbouw en meer kleine landbouwbedrijven (zie bijv. dit idee), waarbij wordt aangedrongen op een 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=nl&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=nl&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=nl&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
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verbod op het gebruik van pesticiden en op intensieve landbouw (zie bijv. dit idee). Sommige 
respondenten gaan nog verder en stellen voor het verbod uit te breiden tot privégebruik: hoewel 
landbouwers hun gebruik van pesticiden moeten documenteren, geldt een dergelijke verplichting 
niet voor de eigenaren van privétuinen, die dergelijke producten legaal kunnen kopen en zich vaak 
niet bewust zijn van de schadelijke gevolgen ervan (zie bijv. dit idee). 

Volgens andere ideeën zou de EU meer moeten doen om een plantaardig dieet te bevorderen met 
het oog op de bescherming van het klimaat en het behoud van ons milieu. Sommige respondenten 
voegen ethische overwegingen toe om dergelijke maatregelen te motiveren (zie bijv. dit idee). Dit 
komt ook aan bod in het kader van het thema "Volksgezondheid". 

De respondenten benadrukken ook dat de lokale landbouw moet worden bevorderd om de voedsel-
soevereiniteit en -zekerheid te waarborgen (zie bijv. dit idee). Lokale landbouw kan bijvoorbeeld 
worden bevorderd door rond de steden voedselgordels te creëren, door de aanplanting van 
fruitbomen in stedelijke gebieden te verplichten, door de aankoop van grond door producenten en 
landbouwers te ondersteunen door de prijs van dergelijke grond te beperken, door te verplichten 
dat een deel van de daken van openbare gebouwen wordt gebruikt voor stedelijke landbouw en 
door de druk van woningbouw op landbouwgrond te beperken (zie het idee). 

Daarnaast willen de respondenten de biodiversiteit in Europa bevorderen, bijvoorbeeld door middel 
van concrete maatregelen zoals groene daken (zie bijv. dit idee). Tot slot wordt er een debat gevoerd 
over het inkomen van landbouwers, waarbij sommige respondenten aandringen op een 
gegarandeerd inkomen door middel van billijke prijzen in plaats van subsidies (zie bijv. dit idee). 

 

Consumptie 

Wat het thema "Consumptie" betreft, is er een algemene oproep om het huidige systeem van 
massaconsumptie van goederen en diensten te wijzigen (zie bijv. dit idee). Sommige respondenten 
gaan nog verder en stellen voor quota voor maximale consumptie en productie in te voeren (zie bijv. 
dit idee). 

Een aantal deelnemers aan het platform wijst op de aanzienlijke hoeveelheid afval die wordt 
geproduceerd en stelt verscheidene maatregelen voor om dit te voorkomen en te bestrijden, zoals 
recycling (zie bijv. dit idee) en kiezen voor afvalvrije of afvalarme productverpakkingen om de 
negatieve gevolgen voor het milieu te verminderen (zie bijv. dit idee). Daarnaast is er een sterke 
oproep om de invoer van producten die tropische ontbossing veroorzaken, stop te zetten (zie bijv. 
dit idee). 

In een tweede reeks ideeën wordt gepleit voor een geavanceerder etiketteringssysteem voor 
producten (zie bijv. dit idee) dat de milieueffecten van de productie gedetailleerd beschrijft of 
aangeeft of de producten microplastics bevatten en dus een negatief langetermijneffect hebben op 
de gezondheid van de consument (zie bijv. dit idee). 

In een derde reeks worden de "snelle mode" en de textielindustrie behandeld, met als doel deze 
milieuvriendelijker te maken. Respondenten wijzen op de enorme hoeveelheid hulpbronnen die 
worden gebruikt voor de productie van kleding en benadrukken dat kleding vaak ongeschikt is voor 
recycling (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast benadrukken de deelnemers de noodzaak om groen en duurzaam toerisme te bevorderen 
in plaats van massatoerisme, aangezien dit laatste een aanzienlijke impact heeft op natuurlijke en 
culturele hulpbronnen (zie bijv. dit evenement). 

In een laatste reeks opmerkingen en ideeën rond dit thema wordt uiting gegeven aan de 
bezorgdheid over afval dat door nieuwe elektronische apparaten wordt gegenereerd, wordt onder 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=nl&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=nl&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=nl&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=nl&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=nl&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=nl&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=nl&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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meer aangedrongen op een uitgebreidere verplichte garantie voor deze apparaten en wordt erop 
gewezen dat de repareerbaarheid ervan moet worden gewaarborgd (zie bijv. dit idee). Sommige 
deelnemers willen ook dat het energieverbruik wordt beperkt - vooral omdat elektriciteit 
grotendeels met fossiele brandstoffen wordt geproduceerd - door een maandelijks verbruiksquotum 
voor elektriciteit op te leggen, waarbij meerverbruik wordt belast (zie bijv. dit idee). 

 

Subsidies, belastingen 

In het kader van dit thema roepen de respondenten op tot stopzetting van milieuonvriendelijke 

subsidies, zoals schadelijke visserijsubsidies (zie het idee) of subsidies voor fossiele brandstoffen (zie 

het idee). Er wordt ook gepleit voor meer subsidies voor projecten op het gebied van biodiversiteit 

en klimaatverandering, die tot positieve vooruitzichten op lange termijn zouden leiden. 

De respondenten stellen ook voor om een duurzaamheidsbelasting in te voeren (zie bijv. dit idee) die 

niet-duurzame producten duurder zou maken, waardoor deze producten minder aantrekkelijk 

worden voor zowel consumenten als producenten. Bovendien krijgt de EU zo extra inkomsten die in 

duurzaamheid kunnen worden geïnvesteerd. 

Energie 

De deelnemers aan het platform stellen voor om zowel het kleinschalige als het grootschalige 

gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren en het gebruik van kernenergie te beperken of, bij 

wijze van alternatief, veilige kernenergie te ontwikkelen en te gebruiken in landen en plaatsen waar 

het niet mogelijk is gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen (zie bijv. dit idee). 

Bovendien wordt in het op één na meest gesteunde idee binnen het thema klimaatverandering 

gevraagd alle subsidies voor fossiele brandstoffen stop te zetten (zie bijv. dit idee). 

Tegelijkertijd is er een oproep om alternatieve energiebronnen te onderzoeken (zie bijv. dit 

evenement), zoals thermonucleaire fusie, geothermische energie of waterstof, die aanzienlijk 

zouden bijdragen tot de energiediversiteit (zie bijv. dit idee). De respondenten benadrukken echter 

dat zelfs alternatieve energiebronnen, zoals windenergie, door de lokale bevolking moeten worden 

aanvaard en dat ervoor moet worden gezorgd dat zij een positief effect hebben op de biodiversiteit, 

de mens en het landschap (zie bijv. dit idee). 

Verandering in attitudes en gedrag tot stand brengen 

Een ander aandachtspunt is onderwijs en bewustmaking van Europeanen van alle leeftijden (zie het 

evenement). Hoewel de meeste ideeën betrekking hebben op onderwijs voor jongeren (zie bijv. dit 

idee), is er ook een oproep om oudere Europeanen te betrekken bij initiatieven op het gebied van 

klimaatverandering, met name vanwege de toenemende vergrijzing in Europa (zie bijv. dit idee). 

Daarnaast benadrukken sommige respondenten de noodzaak om ecoverantwoordelijke 

communicatie door de Europese instellingen te bevorderen. Zo stellen zij voor communicatiekits te 

ontwikkelen over "hoe een ecoverantwoordelijke Europeaan te zijn" en om milieu-educatie te 

versterken om wijken te creëren die verantwoordelijk zijn voor het milieu (zie het idee). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=nl&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=nl&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=nl&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=nl&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=nl&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Kom meer te weten over het onderwerp: 

 Europese Green Deal 

 Klimaatverandering 

 Circulaire economie en afvalvermindering 

 Klimaatverandering: wat onderneemt de EU? 

 Biodiversiteit: hoe de EU de natuur beschermt 

 Klimaatneutraliteit — 5 feiten over de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit 

 

Volksgezondheid: een gezondere toekomst voor de Europeanen bepalen 
Gezondheidszorg, welzijn en een gezonde levensstijl zijn voor iedereen van vitaal belang. De 
coronaviruspandemie heeft aangetoond dat er moet worden samengewerkt om de zorgstelsels te 
versterken en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de EU-burgers te beschermen. 

Hoewel in de eerste plaats de nationale regeringen verantwoordelijk zijn voor gezondheidszorg en 
medische diensten, kan het gezondheidsbeleid van de Europese Unie deze actie ondersteunen en 
versterken. Door uw mening, wensen en zorgen te uiten, kunt u invloed uitoefenen op de manier 
waarop in Europa gezondheidszorg wordt verleend. 

 
Wat doet de EU? 

Met gezamenlijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden en de gezondheid van mensen te 
beschermen, heeft de EU al aangetoond hoeveel meer we kunnen doen op het gebied van volks-
gezondheid. Dit doen we onder meer door te zorgen voor voldoende vaccins, de beschikbaarheid 
van betaalbare geneesmiddelen, behandelingen en medische apparatuur te waarborgen, en door 
landen te helpen samenwerken om hun respons te coördineren. 

Met het oog op de toekomst heeft de coronaviruspandemie de behoefte aan een Europese 
gezondheidsunie, sterkere coördinatie op Europees niveau, veerkrachtigere zorgstelsels en een 
betere voorbereiding op mogelijke toekomstige crises vergroot. Ons doel is u tijdens een crisis te 
beschermen met hoogwaardige zorg en te voorzien in de instrumenten om noodsituaties op het hele 
continent te voorkomen en te beheersen. 

Terwijl de Europese Unie de pandemie bestrijdt en het voortouw neemt in de crisisrespons, blijft ze 
ook op andere gezondheidsgerelateerde gebieden actief, zoals het verbeteren van de preventieve 
zorg, de behandeling en de nazorg bij ernstige ziekten zoals kanker. 

Input van het meertalig digitaal platform (19 april - 2 augustus 2021) 

In het kader van het onderwerp volksgezondheid gaan de respondenten in op een breed scala aan 
thema's. Zij suggereren meer harmonisatie en integratie op Europees niveau. Dit wordt ook 
beïnvloed door de ervaringen met COVID-19 en de gevolgen ervan. Dit thema heeft 1018 bijdragen 
opgeleverd: 392 ideeën, 576 opmerkingen en 50 evenementen. De belangrijkste thema's die in het 
kader van dit onderwerp worden onderzocht, zijn: 

 EU-zorgstelsels integreren 

 Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen 

 Gezond ouder worden 

 Gezonde levensstijlen 

 Respons op COVID-19 

 Preventie in plaats van interventie 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Gezondheid in een gedigitaliseerd tijdperk 

 Gezondheidsonderzoek 

 Seksuele en reproductieve gezondheid 

 Overige ideeën 

 

EU-zorgstelsels integreren 

De deelnemers aan het platform pleiten voor nauwere samenwerking tussen de lidstaten om de 
Europese zorgstelsels op verschillende manieren te versterken. Er wordt onder meer gedacht aan 
het bundelen van kennis en capaciteit door bijvoorbeeld intensivisten de mogelijkheid te bieden om 
in de hele EU vrij te circuleren en ernstig zieke patiënten te verzorgen (zie het idee), prehospitale 
spoedeisende zorg te standaardiseren (zie het idee), kwalificaties van zorgpersoneel in de hele EU te 
erkennen (zie het idee), een Europees hospitaal voor zeldzame ziekten op te richten (zie het idee) en 
de wetgeving inzake transplantatie te verbeteren om een eengemaakt coördinatiesysteem voor 
transplantaties tot stand te brengen (zie het idee). 

In dezelfde lijn wordt in de gesprekken benadrukt dat de EU meer noodbevoegdheden moet krijgen 
op het gebied van volksgezondheid, door een herziening van het Verdrag van Lissabon (zie 
bijvoorbeeld dit idee). Deze suggesties worden het vaakst gedaan ten aanzien van de manier waarop 
de lidstaten zijn omgegaan met de COVID-19-pandemie en het daardoor ontstane tekort aan 
medische uitrusting, de uitdagingen op het gebied van vaccinontwikkeling en gezamenlijke vaccin-
aankopen. 

Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen 

Een aantal ideeën met betrekking tot de toegang tot gezondheidszorg steunen de invoering van een 
Europees ziektekostenverzekeringsstelsel (zie bijvoorbeeld dit idee en dit idee). Het idee om de 
zorgsector te deprivatiseren wordt ook voorgesteld als een manier om gezondheidszorg betaalbaar 
te maken voor iedereen (zie het idee). Een ander idee om de gezondheidszorg in de praktijk 
toegankelijker te maken voor iedereen, is het uitbreiden van het mobiele gezondheidsstelsel met 
"gezondheidsbussen", die snelle en laagdrempelige toegang tot medische zorg bieden (zie het idee). 

Gezond ouder worden en veroudering tegengaan 

In het licht van de vergrijzing in Europa benadrukken burgers het belang van een goede gezondheid 
tijdens de "zilveren leeftijd". Een zeer populair en veel besproken idee is de bevordering van 
wetenschapsintensieve onderzoeken en technologieën voor een gezonde lange levensduur (zie het 
idee), zoals verjongingsbehandelingen en klinische proeven op dit gebied, evenals het aangaan van 
doeltreffende wettelijke, budgettaire, reglementaire en institutionele verbintenissen om de gezonde 
levensverwachting in de Europese Unie te verhogen. 

Een burger wijst op het potentieel van plattelandsgebieden als innovatiecentra voor gezond-ouder-
worden-strategieën. Deze achtergebleven gebieden zijn namelijk over het algemeen dichter bevolkt 
door ouderen. De kwaliteit van de gezondheidszorg is er niet zo hoog als in stedelijke gebieden en 
vergt daarom innovatieve oplossingen (zie het idee). Een burger gaat nog verder en stelt cryonisme 
voor als een kans om zorg uit te stellen tot een behandeling is gevonden, door terminaal zieke 
mensen te bevriezen (zie het idee). 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
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Gezonde levensstijlen 

In verschillende ideeën wordt de nadruk gelegd op het belang van gezonde voeding, waarbij veel 
burgers suggereren dat de EU vegetarische voeding zou moeten bevorderen (zie het idee) vanwege 
de voordelen ervan voor de gezondheid en het milieu. Een van de ideeën in dit verband is het 
verhogen van de belasting op vlees en het verlagen van de btw op gezonde voeding (zie het idee). In 
andere bijdragen wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de effecten van emulgatoren (zie het 
idee), een verbod op artificiële transvetten (zie het idee), en de reglementering van landbouw-
technieken die een negatieve impact hebben op voeding en gezondheid, zoals antibiotica bij 
intensieve veehouderij (zie het idee). Vergelijkbare ideeën worden ook voorgesteld in het kader van 
het thema klimaatverandering en het milieu. 

Het idee om natuurlijke remedies op te nemen in de geneeskunde wordt uitvoerig besproken op het 
platform (zie bijvoorbeeld dit idee). Meer bepaald suggereren respondenten dat niet-medicinale 
ingrepen de gezondheid en autonomie van patiënten aantoonbaar kunnen bevorderen (zie 
bijvoorbeeld dit idee). Een burger wijst ook op de voordelen van bessen met een hoog gehalte aan 
antioxidanten voor het verbeteren van kankerbehandelingen (zie het idee). Ook worden er een 
aantal alternatieve therapieën voorgesteld, zoals sylvotherapie ter bestrijding van stress, burn-out, 
depressie en angst (zie het idee). 
Op het platform worden ook voorstellen gedaan zoals de bevordering van gezondheidswijsheid (zie 
het idee) en het aanleren van gezonde gewoonten vanaf jonge leeftijd, als sleutel tot een gezonde 
levensstijl (zie het idee). Zo wijzen verschillende burgers erop dat tabaksgebruik op Europees niveau 
moet worden ontmoedigd, door de prijs te verhogen en de verkooppunten te beperken tot 
apotheken (zie bijv. dit idee). 

Respons op COVID-19 

De gevolgen van COVID-19 worden uitvoerig besproken door de deelnemers. Over het algemeen 
vinden zij dat de rationele en wetenschappelijke geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de 
geneeskunde en de politiek moeten worden hersteld ten aanzien van de wijdverbreide verspreiding 
van misvattingen en nepnieuws tijdens de pandemie. Coronamaatregelen moeten volgens de 
burgers op het platform in de EU op een empirisch onderbouwde wijze worden uitgevoerd teneinde 
een zo realistisch mogelijke kosten-batenanalyse te kunnen opstellen (zie het idee). 

In andere ideeën wordt ingegaan op de behoefte aan inclusieve strategieën voor het aanpakken op 
EU-niveau van toekomstige pandemieën, waarbij de rechten van mensen met een handicap worden 
beschermd (zie het idee). Een van de suggesties is onderzoek te doen naar de gevolgen van de 
coronamaatregelen voor bewoners en personeel van bejaardentehuizen in de verschillende EU-
landen, teneinde te beschikken over verslagen uit de eerste hand over de ervaringen van ouderen 
met coronamaatregelen (zie het idee). 

Een bijdrage betreft de procedures voor de aankoop van vaccins op EU-niveau en roept op tot meer 
openheid en transparantie met betrekking tot de contracten met de farmaceutische bedrijven (zie 
het idee). Uit de debatten over het vaccinatieprogramma komen bovendien tegenstrijdige 
standpunten naar voren, gaande van verplichte vaccinatie voor iedereen (zie het idee) tot de 
suggestie dat burgers vrij moeten kunnen kiezen (zie het idee). Een andere respondent vindt dat 
vaccins niet verplicht mogen zijn voor jongeren en dat de EU hen niet mag "chanteren" door 
grensoverschrijdend reizen te faciliteren in ruil voor vaccinatie, en dat, indien PCR-tests verplicht 
zijn, deze gratis moeten worden aangeboden (zie het idee). Ook wordt voorgesteld dat de EU-
lidstaten ermee instemmen de WHO-normen en het nationale document ter staving van het gehalte 
aan antilichamen (of vaccin/opvolgvaccin) te erkennen (zie het idee). Ook het digitaal EU-
covidcertificaat komt uitvoerig aan bod, waarbij de ene groep vreest voor de opkomst van twee 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
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klassen van burgers (zie het idee) en vindt dat Europa moet opkomen voor het recht zich niet te 
laten vaccineren (zie het idee), en een andere groep voorstander is van zo'n certificaat en van 
verplichte vaccinatie als onderdeel van een collectieve inspanning om het virus te bestrijden en de 
houdbaarheid van de zorgstelsels te waarborgen (zie bijvoorbeeld dit idee). 

Verschillende burgers pleiten voor meer solidariteit en de totstandbrenging van een wereldwijd 

partnerschap en financiering om ziekten wereldwijd te bestrijden en uit te roeien, en suggereren dat 

Europa wereldleider kan zijn in de strijd tegen en het overwinnen van pandemieën, kanker en 

hartziekten (zie het idee). Een burger stelt voor dat de Europese Commissie, in samenwerking met 

de Wereldgezondheidsorganisatie, zich inzet voor een internationale overeenkomst om de 

wereldwijde productie en distributie van geneesmiddelen bij pandemieën mogelijk te maken (zie het 

idee). Een andere bijdrage onderstreept de noodzaak om de wereld te vaccineren om de opkomst 

van nieuwe stammen te voorkomen (zie het idee). Daarnaast stellen respondenten voor om 

maatregelen te nemen om de octrooien van de ondernemingen te beschermen en suggereren zij dat 

de Europese Commissie een belangrijke rol zou kunnen spelen als bemiddelaar en ambassadeur (zie 

het idee). 

Preventie in plaats van interventie 

Verschillende ideeën van burgers hebben betrekking op bewustmaking rond geestelijke gezondheid 
en problemen op dat gebied, zoals burn-out, stress, depressie en angst. Zo wordt er gepleit voor een 
Europees plan om deze kwestie aan te pakken (zie het idee), met name gelet op de impact van de 
coronamaatregelen. 

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de burgers worden ook aangekaart als 
een prangend probleem (zie het idee), evenals de noodzaak om geluidsoverlast aan te pakken door 
strikte geluidsnormen vast te stellen voor autobanden (zie het idee). Verder wordt opgeroepen de 
blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS (per- en polyfluoralkylverbindingen) te 
verminderen (zie het idee). 

Een horizontaal subthema op het platform is een kritiek op het Euratom-Verdrag, dat kernenergie 
zou bevoordelen ten opzichte van andere energiebronnen en de Europese burgers onvoldoende zou 
beschermen tegen de gevaren van kernenergie. Zo pleiten sommige burgers voor de afschaffing van 
het verdrag (zie bijvoorbeeld dit idee). 
 

Gezondheid in een gedigitaliseerd tijdperk 

Een groep burgers gaat in op de kansen en bedreigingen in verband met de toegenomen 
digitalisering in de afgelopen decennia. In verschillende ideeën worden de digitalisering, 
compatibiliteit en integratie van Europese e-gezondheidssystemen gezien als een manier om burgers 
in de hele EU te voorzien van interoperabele medische dossiers (zie bijvoorbeeld dit idee). Sommige 
respondenten zijn echter op hun hoede en benadrukken dat dergelijke gevoelige gegevens 
kwetsbaar zijn en dat de omvang van de reeks gezondheidsgegevens (bijv. voor onderzoeks-
doeleinden) zowel op nationaal als op Europees niveau moet worden beperkt tot een vast aantal 
dossiers of patiënten (zie het idee). Een burger pleit voor een verbod op nationale genoom-
databanken die voor medische onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, maar ook voor andere 
doeleinden kunnen worden geraadpleegd door andere entiteiten (zoals overheidsdiensten), wat een 
inbreuk op de privacy inhoudt (zie het idee). 

Een ander idee omvat het voorstel om voorrang te geven aan financiering voor onderzoek naar 
lichaamsbeweging en naar goede manieren om E-health (digitale oplossingen die burgers helpen om 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=nl
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
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fysiek actief te blijven) in te zetten, en zo een groot aantal chronische aandoeningen als gevolg van 
inactiviteit te bestrijden (zie het idee). 

Daarnaast wordt ook digitale verslaving besproken en wordt een EU-actieplan daartegen 
voorgesteld (zie het idee), waarbij sommige respondenten suggereren om opleiding op scholen in te 
voeren, alsook voorlichtingscampagnes voor volwassenen te organiseren om digitale interactie te 
beperken. 
 

Gezondheidsonderzoek 

Verschillende burgers steunen het idee om een gecentraliseerd Europees instituut voor 
gezondheidsonderzoek op te richten, om het gezondheidsonderzoek tussen nationale instellingen te 
coördineren en te investeren in farmaceutisch onderzoek (zie bijv. dit idee). Een burger benadrukt 
dat de aankoop, de productie en de levering van beschermende kleding en geneesmiddelen meer in 
Europa gevestigd moeten zijn (zie het idee). Het voorstel om onderzoek aan te moedigen naar de 
pathomechanismen van myalgische encefalomyelitis (chronisch vermoeidheidssyndroom) in het 
kader van Horizon Europa (zie het idee), wordt door een aantal deelnemers gedragen. Ook wordt 
geopperd dat Europa de krachten moet bundelen met universiteiten op het gebied van onderzoek 
voor de ontwikkeling van een nieuw antibioticum tegen superresistente bacteriën (zie bijvoorbeeld 
dit idee). Sommige burgers pleiten voor een wet die vaccinproducenten verplicht alle data van hun 
klinische proeven te publiceren om beoordeling van de veiligheid en doeltreffendheid van hun 
vaccins te bevorderen (zie het idee). Andere ideeën behelzen de oprichting van een Europees 
laboratorium voor infectieziekten (zie het idee). 

Seksuele en reproductieve gezondheid 

In een idee wordt voorgesteld gratis menstruatieartikelen beschikbaar te stellen in openbare 
ruimten om zogenaamde menstruatiearmoede te bestrijden (zie het idee). Andere voorstellen gaan 
over belastingvermindering op maandverband en volledige terugbetaling van voorbehoedsmiddelen 
voor vrouwen. Ook wordt gewezen op de behoefte aan meer onderzoek naar de reproductieve 
gezondheid van vrouwen en de ontwikkeling van minder invasieve voorbehoedsmiddelen voor 
vrouwen en mannen (zie het idee). Daarnaast wordt opgeroepen genitale verminking bij mannen 
zonder toestemming en vóór meerderjarigheid te verbieden (zie het idee). Een ander voorstel 
betreft het oprichten van door de EU gesponsorde en gepromote klinieken voor seksuele 
gezondheid (zie het idee). 

Overige ideeën 

Overige ideeën hebben betrekking op het belonen van verantwoordelijk gedrag in het kader van de 
ziektekostenverzekering, bijvoorbeeld een cashback wanneer er gedurende een jaar op bepaalde 
diensten geen beroep gedaan wordt (zie het idee). Een ander idee stelt dat er een oplossing moet 
worden gevonden voor het verwijderen van gevaarlijk medisch afval (zoals naalden van insulinekits 
voor diabetici) (zie het idee). Verschillende burgers roepen ook op tot het decriminaliseren van 
cannabis om volksgezondheidsredenen (zie dit idee en dit idee), terwijl anderen pleiten voor een 
krachtigere bestrijding van drugs op EU-niveau (zie het idee). Tot slot wordt in een breed besproken 
idee voorgesteld de astronomische tijd te volgen in plaats van winter- en zomertijd (zie het idee). 

Kom meer te weten over het onderwerp: 

 Volksgezondheid in de EU 
 Coronavirus: EU-respons 
 Gezondheidsbeleid in de EU 
 De reactie van de EU op het coronavirus 
 COVID‑ 19-pandemie: respons van de EU 
 Gezondheidsbeleid van de EU 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://ec.europa.eu/health/home_nl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/de-repons-van-de-eu-op-het-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/eu-health-policy/
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Lees meer over alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU: 

 Website Europees Parlement 
 Website Raad van de EU 
 Website Europese Commissie 

 

Dit document is opgesteld door het gemeenschappelijk secretariaat van de Conferentie 
over de toekomst van Europa.  

Ga naar het digitale platform van de Conferentie over de toekomst van Europa 
(www.futureu.europa.eu) om meer te weten te komen en de posts te lezen van burgers 
die hun ideeën en gedachten reeds kenbaar hebben gemaakt. Voor meer informatie over 
de tot dusver ingediende ideeën kunt u ook het eerste tussentijdse verslag van het 
platform raadplegen.  

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/
https://ec.europa.eu/info/index_nl
http://www.futureu.europa.eu/
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