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

Raad/Tsjechië 
22 oktober 2021, 14.00 - 16.00 uur 

 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter  
 

Voorzitter Anna Pasková heet de leden welkom en geeft een overzicht van de hoofdthema’s van 
het meertalig digitaal platform. Zij snijdt bovendien de belangrijkste onderwerpen aan die door 
panel 3 van de Europese burgerpanels zijn vastgesteld.  De voorzitter geeft het woord aan de 
vertegenwoordigers van de burgers van de Europese burgerpanels en vervolgens aan alle andere 
leden van de werkgroep die het woord wensen te voeren. 

 
2. Discussie 

Aan het begin van de gedachtewisseling lichten de vertegenwoordigers van het betreffende 
Europese burgerpanel (panel 3) toe dat de eerste vergadering van inleidende aard was, maar dat 
er al enige vorm van consensus leek te bestaan over een aantal gebieden. Zo is er bijvoorbeeld al 
overeenstemming bereikt over de bevordering van hernieuwbare energie en de vermindering van 
het energieverbruik. Er zijn ook ideeën uitgewisseld over onder andere het verminderen van het 
aantal vluchten en het focussen op hogesnelheidsspoorverbindingen. 
 
Tijdens het debat snijden de leden van de werkgroep uiteenlopende onderwerpen aan:  
 
 Wanneer sprake is van “hernieuwbare energie”, “primaire energie” en “secundaire energie” 

moet duidelijk zijn wat daar precies onder wordt verstaan. 

 Het is vijf voor twaalf. Wij moeten zo spoedig mogelijk energie besparen en innovatie 

bevorderen. 

 Het is nodig om een rechtvaardige transitie te waarborgen, met volledige betrokkenheid van 

de sociale partners een sleutelrol voor socialebeschermingsstelsels en openbare diensten.  

 De EU moet tijdens de COP26 een leidersrol spelen en een lichtend voorbeeld zijn waaraan de 

andere landen zich kunnen spiegelen. 

 Op alle gebieden, bijvoorbeeld in de landbouwsector, moeten wij zowel de bedreigingen als 

de kansen voor ogen houden. 

 Sommige sprekers zien in kernenergie een schoon en goedkoop alternatief dat van cruciaal 

belang is voor de industriële ontwikkeling en technische innovatie. 

 De zoektocht naar besparingen op het gebied van energie en grondstoffen vergt een brede 

aanpak. 

 Meer in het algemeen is het van belang dat wij werk maken van de circulaire economie. Wij 

moeten het hergebruik van materiaal, de milieudruk als gevolg van niet-duurzame consumptie 

en de snelle veroudering van apparaten aan de orde stellen. 
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 Wij moeten ons in het algemeen toespitsen op duurzaamheid, ook als bedrijfsmodel, en 

greenwashing voorkomen. 

 Wij moeten ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering – maar ook van de 

maatregelen die in verband hiermee zijn genomen – voor specifieke gebieden, 

gemeenschappen en kwetsbare burgers. In deze context zijn zowel gelijkheid (het creëren van 

behoorlijke banen en de eerbiediging van de rechten van werknemers in nieuwe 

waardeketens, werkgelegenheid, de strijd tegen sociale dumping) als het genderaspect van 

cruciaal belang.  

 Aanpassingsmaatregelen moeten hand in hand gaan met mitigatie-inspanningen.  

 Op het platteland zijn voor vervoer vaak geen groene alternatieven voorhanden en zijn de 

mensen op de auto aangewezen om bijvoorbeeld naar de dokter of het werk te kunnen gaan. 

 Bij de aanpak van vervuiling en afval moet bijzondere aandacht uitgaan naar het thema 

waterkwaliteit. 

 Wij moeten streven naar sociaal duurzame klimaatbescherming. 

 Het publiek moet toegang tot de natuur hebben of zelfs een “recht op natuur” krijgen, maar 

zonder massatoerisme en niet-duurzaam toerisme. 

 Belangrijk zijn de dubbele transitie en de IT-sector, innovatie en de aanleg van duurzame 

infrastructuur (om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden) en meer 

investeringen in technologische vooruitgang. 

 Wij mogen niet vergeten dat elke regio specifieke kenmerken heeft, met inbegrip van haar 

mogelijkheden en beperkingen. 

 Wij moeten ons ervan bewust zijn dat de voorspellingen van deskundigen niet altijd juist waren 

en dat de maatregelen evenwichtig moeten zijn. 

 Wij moeten weg van marketing en de stap zetten naar de betekeniseconomie (het 

zogenoemde “mattering”). Bovendien moeten er duurzame bedrijfsmodellen in het leven 

worden geroepen. 

 Er moet meer nadruk worden gelegd op communicatie en de angst voor nieuwe ideeën moet 

worden weggenomen. 

 Wij moeten zowel het huidige subsidiesysteem voor energie als de btw-stelsels voor gezonde 

en groene producten kritisch onder de loep nemen om tot een eerlijk en duurzaam systeem 

te komen. 

 Voorlichting is belangrijk, maar er is ook behoefte aan echte consequenties en straffen voor 

degenen die schade toebrengen aan het milieu. Daarnaast moet de biodiversiteit beter 

worden beschermd en de vernietiging van het milieu strafbaar worden gesteld. 

 Er moet worden gekeken naar maatregelen en middelen om de overstap naar groener beleid 

gemakkelijker te maken, met inbegrip van sociale voorwaarden.  

 
In verband met de verwachtingen van de leden ten aanzien van de resultaten van de werkgroep, 
wordt ook over de volgende punten gediscussieerd: 
 
 Burgers laten tijdens dit proces hun stem horen en het is onze taak om daarnaar te luisteren. 

Er moet bovendien rekening worden gehouden met de toepasselijkheid van ideeën en de 

daaruit voortvloeiende gevolgen voor mens en samenleving. 

 Wij moeten duidelijk zijn over wat er op Europees, nationaal en lokaal niveau kan worden 

bereikt.  

 Er zijn duidelijke toezeggingen nodig van alle niveaus en alle betrokken (internationale) 

organisaties. 
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 Hoewel wij de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt, moeten wij met het oog op de 

toekomst de lat hoger leggen. 

 De leden van de werkgroep willen duidelijke aanbevelingen opstellen, met inbegrip van 

uiterst praktische en makkelijk uitvoerbare aanbevelingen. 

 Wij moeten genoeg bedenktijd inplannen en niet halsoverkop wetten of conclusies van de 

Conferentie nastreven.  

 Er moeten concrete en praktische voorstellen worden ingediend. 

 De werkzaamheden van de werkgroep moeten worden gestructureerd en de leden moeten 

naar behoren worden geïnformeerd. 

 Wij moeten als werkgroep concrete resultaten boeken, zodat wij de plenaire zitting input 

kunnen geven. 

 De input van het meertalig digitaal platform moet niet worden geclassificeerd. 

 De resultaten van de werkgroep moeten schriftelijk worden vastgelegd. 

 
3. Slotopmerkingen van de voorzitter 

 
Ter afsluiting van de vergadering bedankt de voorzitter alle leden voor hun bijdrage en wijst zij 
erop dat er al een aantal terugkerende kwesties zijn.  Er lijkt brede steun te zijn voor het idee dat 
er snel actie moet worden ondernomen. Het spreekt voor zich dat alle maatregelen sociaal 
aanvaardbaar moeten zijn. Als wij vooruitgang willen boeken, moeten wij informeren en innovatief 
zijn en daarbij gebruikmaken van alle beschikbare data en wetenschappelijke kennis. 
 
De voorzitter verzekert de leden dat de volgende vergadering van de werkgroep gestructureerder 
zal zijn. Ze zal gebaseerd zijn op achtergronddocumenten en input van de Europese burgerpanels, 
alsook op de tussentijdse verslagen. De leden zal bovendien worden verzocht voorrang te geven 
aan de onderwerpen die tijdens de volgende vergadering moeten worden besproken. De 
voorzitter deelt mee dat de volgende vergadering van de werkgroep tijdens de plenaire zitting van 
december wordt gehouden, en sluit vervolgens de vergadering.  
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BIJLAGE II. Ledenlijst van de Werkgroep klimaatverandering en milieu   
 

Voorzitter:  Anna PASKOVÁ  (Raad)  

    

Aanspreking Voornaam Achternaam Onderdeel 

        

Dhr. 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Nationale parlementen 

Mw. Muhterem ARAS Comité van de Regio’s 

Mw. Alexandra  ATTALIDES Nationale parlementen 

Mw.  Claudia BANU Nationale parlementen 

Mw. Hildegard BENTELE Europees Parlement 

Dhr.  Pascal BOLO Sociale partners 

Mw. Manuela  BORA 
Lokaal/regionaal 

vertegenwoordiger 

Mw. Maria CINQUE Europese burgerpanels 

Mw. Esther DE LANGE Europees Parlement 

Dhr. Sándor DÉNESI Europese burgerpanels 

Dhr. Herbert DORFMANN Europees Parlement 

Mw. Eleonora EVI Europees Parlement 

Mw. Claudia GAMON Europees Parlement 

Dhr. Olgierd  GEBLEWICZ Comité van de Regio’s 

Mw.  Leonore  GEWESSLER Raad 

Dhr. Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Raad 

Mw. Elisabeth  
GUIGOU 

Nationale 
burgerpanels/evenementen 

Mw. Valentina GUTKAS 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Mw. Patrizia  HEIDEGGER Maatschappelijk middenveld 

Dhr. Dorin HELL Europese burgerpanels 

Dhr. Reiner Gerd HOFFMANN 
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Mw. Birgit  HONÉ Nationale parlementen 

Mw. Laura HUHTASAARI Europees Parlement 

Dhr. Jens  JOEL Nationale parlementen 

Mw. Hajnalka  JUHÁSZ Nationale parlementen 

Mw. Thilde KARLSSON Europese burgerpanels 

Dhr. Bojan  KEKEC Nationale parlementen 

Dhr. Alban LAVAUD Europese burgerpanels 

Dhr. Cillian  LOHAN 
Europees Economisch en 

Sociaal Comité 

Dhr. Jani  MÄKELÄ Nationale parlementen 

Mw. Éva MÉSZÁROS Europese burgerpanels 

Dhr. Haus MOLLENHAUER Europese burgerpanels 

Mw. Anna  PASKOVÁ Raad 

Dhr.  Marko  PAVIĆ Nationale parlementen 
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Mw. Rossella PELLARIN Europese burgerpanels 

Mw. Zita  PLEŠTINSKÁ Nationale parlementen 

Dhr. Augusts REDOVIČS Europese burgerpanels 

Mw. Caterina RENDE DOMINIS 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Mw. María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Europees Parlement 

Mw. Hélène  RYCKMANS Nationale parlementen 

Dhr. Andreas SCHIEDER Europees Parlement 

Mw. Jitka  SEITLOVÁ Nationale parlementen 

Dhr. Virginijus SINKEVICIUS Europese Commissie 

Mw. Livia SPERA Sociale partners 

Mw. Beata SZYDŁO Europees Parlement 

Mw. Vera TAX Europees Parlement 

Dhr. Nils TORVALDS Europees Parlement 

Dhr. László TRÓCSÁNYI Europees Parlement 

Mw. Juliane UNBEREIT Europese burgerpanels 

Mw. Adina VALEAN Europese Commissie 

Mw.  Judit VARGA Raad 

Dhr. Miltiadis  VARVITSIOTIS Raad 

Mw. Ana Paula  ZACARIAS Raad 

    

    
 


