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ONTWERP VAN BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep klimaatverandering en milieu, onder voorzitterschap van mevrouw Pasková, 

Raad/Tsjechië 

Vrijdag 25 maart 2022, 9.00 - 11.30 uur en 14.00 - 16.00 uur 

 

1. Opening door de voorzitter en de woordvoerder 

De voorzitter legt uit dat het doel van de vergaderingen is om het eerste ontwerp van de voorstellen 

te bespreken. Dit ontwerp is onder de leden rondgestuurd en moet als uitgangspunt worden 

beschouwd. Tijdens de vergaderingen van vandaag en twee toekomstige vergaderingen van de 

werkgroep moeten deze voorstellen worden afgerond, zodat ze aan de plenaire vergadering van de 

Conferentie kunnen worden voorgelegd. De woordvoerder van de burgers benadrukt dat 

productiviteit en focus van belang zijn om tot concrete en toepasbare voorstellen te komen.  

 

2. Presentatie en bespreking van de ontwerpvoorstellen met het oog op de presentatie ervan in de 

plenaire vergadering op 26 maart 

In onderstaande besprekingen worden de meeste voorstellen over het algemeen gesteund en worden 

meerdere suggesties gedaan om ze verder uit te werken. Tijdens de vergaderingen worden voorstel 1, 

voorstel 2 en een deel van voorstel 3 besproken. 

 

Voorstel 1 – Een veilige, duurzame, uit klimaatoogpunt verantwoorde, en betaalbare 
voedselproductie, met inachtneming van de duurzaamheidsbeginselen en het milieu, en de 
bescherming van de biodiversiteit en ecosystemen: 
 

Tijdens de bespreking worden de volgende punten en suggesties behandeld: 

➢ Onder meer deze suggesties voor tekstuele toevoegingen worden genoemd: een 

rechtvaardige transitie, duurzame bestaansmiddelen voor landbouwers, de noodzaak om de 

voedselzekerheid te waarborgen, de betaalbaarheid van levensmiddelen, opleiding voor 

landbouwers, innovatie, precisielandbouw, duurzamere voedselproductie, de visserij en de 

blauwe economie, stimulansen voor biologische landbouw en het verminderen van 

voedselverspilling. 

➢ Er wordt herhaaldelijk naar de huidige geopolitieke situatie verwezen, met name in verband 

met de noodzaak om de voedselzekerheid te waarborgen. 

➢ In meerdere tussenkomsten wordt het belang van de overschakeling op duurzamere 

productie-, consumptie- en landbouwmethoden benadrukt. 

➢ Er wordt ook gewezen op de noodzaak om goede arbeidsomstandigheden en 

bestaansmiddelen voor landbouwers te waarborgen. 



 

2 

 

➢ De leden bespreken het ambitieniveau voor het terugdringen van het gebruik van pesticiden, 

de grootte van de subsidies voor biologische landbouw en het gebruik van de ecoregelingen. 

➢ De leden zijn het erover eens dat emissies en milieueffecten moeten worden verminderd, 

onder meer door middel van onderzoek, innovatie en opleiding. 

➢ Verschillende leden wijzen op de noodzaak van een rechtvaardige en groene transitie. 

➢ Er wordt gewezen op het dierenwelzijn, duurzaamheid bij vleesproductie en dierenvervoer, 
en de noodzaak om het verband tussen fokken en voederen te versterken. 

➢ De leden bereiken geen overeenstemming over de vaststelling van aankoopquota voor lokale 
producten voor grote internationale supermarkten, maar benadrukken wel dat lokale 
producten en korte toeleveringsketens moeten worden ondersteund. 
 

Voorstel 2 – De bescherming van de biodiversiteit en het landschap, de uitbanning van alle vormen 
van verontreiniging: 
Tijdens de bespreking worden de volgende punten en suggesties behandeld: 

➢ Onder meer deze suggesties voor tekstuele toevoegingen worden genoemd: het herstel van 

de biodiversiteit en het landschap, de vergroting van het bewustzijn over vervuiling, de rol van 

gemeenten, stadsbossen, bossen die door bosbranden verloren zijn gegaan, milieuvriendelijke 

scheepvaart, en de bestrijding van verontreiniging door microplastic, zonder de 

voedselzekerheid in gevaar te brengen. 

➢ De leden bespreken de uitbanning van verontreiniging en geven aan dat een realistische doch 

ambitieuze aanpak nodig is, alsook een langetermijnvisie, en dat daarbij rekening moet 

worden gehouden met reeds bestaande doelstellingen. 

➢ Er wordt gewezen op het algemene belang van een beter beheer van beschermde gebieden 

en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit, en op het feit dat de voedselzekerheid 

niet in gevaar mag worden gebracht. 

➢ Meerdere leden benadrukken het belang van bestuiving en inheemse insecten, en van de 

handhaving van de bestaande regelgeving op dit gebied. 

➢ Een aantal leden vermeldt en steunt ook de herbebossing van met name door bosbranden 

vernietigde bossen. 

 

Voorstel 3 – Het aanpakken van de klimaatverandering en de verbetering van de Europese 

energiezekerheid, rekening houdend met de geopolitieke gevolgen, en voorziening van Europeanen 

van voldoende, betaalbare en duurzame energie, met behoud van de rol van wereldleider en met 

inachtneming van de mondiale doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming: 

 

Tijdens de bespreking worden de volgende punten en suggesties behandeld: 

➢ Onder meer deze suggesties voor tekstuele toevoegingen worden genoemd: meer 

investeringen in hernieuwbare energie, opslagmethoden en het waarborgen van een 

rechtvaardige transitie, met inachtneming van de mensenrechten en ecologische aspecten. 

➢ Er wordt gesuggereerd om klimaatverandering en energiezekerheid binnen de doelstelling en 

de maatregelen beter van elkaar te scheiden. 

➢ Verschillende leden benadrukken de noodzaak om op hernieuwbare energiebronnen over te 

schakelen en de energieafhankelijkheid te verminderen. 
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➢ In het kader van het algemene energiebeleid moet rekening worden gehouden met de 

geopolitieke situatie, de mensenrechten, ecologische aspecten en een goed bestuur in en de 

rechtsstaat van derde landen die als leverancier optreden. 

➢ Er wordt geen consensus bereikt over de overweging om tijdens de energietransitie 

kernenergie te gebruiken. 

➢ De energie-efficiëntie moet worden bevorderd en het energieverbruik moet worden verlaagd, 

onder andere door de isolatie van gebouwen te verbeteren. 

➢ Op plaatsen waar elektrificatie moeilijk is, kan het gebruik van groene waterstof worden 

overwogen. 

➢ Verder moet ook de kwestie van energieopslag aan de orde worden gesteld. 

 

3. Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter licht toe dat de grote lijnen van de voorstellen en de specifieke maatregelen in het kader 

daarvan de dag nadien tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie zullen worden 

gepresenteerd. De voorzitter sluit de vergadering af en wijst op de noodzaak van extra vergaderingen 

van de werkgroep, die waarschijnlijk op 1 april zullen plaatsvinden. 

 
 


