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ONTWERP VAN BEKNOPT VERSLAG VAN DE VIJFDE VERGADERING VAN 

DE WERKGROEP KLIMAATVERANDERING EN MILIEU 

Vrijdag 11 maart 2022, 9.00 - 11.00 uur 

 

1) Opening door de voorzitter 

De voorzitter, mevrouw Anna Pasková, veroordeelt de Russische invasie in Oekraïne en er 

wordt een moment van stilte gehouden. 

 

Mevrouw Pasková noemt een aantal belangrijke elementen waar in de context van deze crisis 

rekening mee moet worden gehouden: 

– de nog grotere noodzaak om koolstofvrij te worden en de afhankelijkheid van de EU van de 

invoer van olie en gas uit Rusland te verminderen (d.i. een grotere nadruk op het aspect 

zekerheid, dat eerder al werd opgenomen in de Green Deal); 

– solidariteit wat uitdagingen op het gebied van rechtvaardigheid en energieprijzen betreft (een 

“rechtvaardige transitie” betekent ook een solidaire transitie); 

– de verspreiding van onjuiste informatie vormt een uitdaging; 

– de bescherming van land en natuur, aangezien dit strategische hulpbronnen zijn (landbouw, 

milieu, duurzame en circulaire economie); 

– de EU-waarden houden sterke samenlevingen in, evenals een transparante en participatieve 

aanpak. 

 

De voorzitter deelt mee wat de volgende te nemen stappen zijn: 

– op basis van de ontwerpaanbevelingen werkt het secretariaat voorstellen uit (gebaseerd op 

drie soorten bijdragen, namelijk de aanbevelingen van de Europese burgerpanels en nationale 

panels, de ideeën die zijn gedeeld op het digitale platform, en de debatten in de plenaire 

vergadering en de werkgroepen); 

– de voorstellen worden in alle talen vertaald en volgende week aan de groep toegezonden; 

– de leden van de groep moeten vervolgens vóór de zesde vergadering van de werkgroep 

schriftelijke opmerkingen indienen; 

– de tussentijdse resultaten van de besprekingen in de werkgroep worden gepresenteerd tijdens 

de volgende plenaire vergadering van de Conferentie op 25 en 26 maart; 

– de voorzitter verzoekt de deelnemers hun standpunten voor ieder afzonderlijk onderwerp te 

coördineren en in hun voorstellen op zoek te gaan naar een consensus. 

 

De heer Hell, woordvoerder van het Europees burgerpanel, benadrukt dat de gebeurtenissen in 

Oekraïne momenteel alle aandacht opeisen, maar dat dit niet wegneemt dat de bescherming 

van de planeet nog steeds dringend moet worden aangepakt en dat de groep daarom even 

krachtdadig als voorheen moet voortwerken aan de aanbevelingen en streefdoelen op het 

gebied van klimaat en milieu. 
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2) Bespreking 

De bespreking is gestructureerd aan de hand van de volgende onderwerpen: 

i) klimaatverandering, energie en vervoer; 

ii) landbouw, voedselproductie, biodiversiteit, ecosystemen, verontreiniging; 

iii) duurzame consumptie, verpakkingen en productie; 

iv) voorlichting, bewustmaking en dialoog. 

 

Belangrijkste aandachtspunten per onderwerp: 

 

1. Klimaatverandering, energie en vervoer 

 

– het waarborgen van voorzieningszekerheid en het verminderen van de energieafhankelijkheid 

van de EU zijn in de huidige context nog belangrijker geworden (grotere nadruk op 

hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing; investeringen in infrastructuur voor 

hernieuwbare energie en overgangsenergiebronnen; meer steun voor onderzoek en innovatie; 

de noodzaak om de ontwikkeling van wetgeving en procedures aan te passen en versneld in te 

voeren, de noodzaak om een EU-energie-unie tot stand te brengen; steun voor duurzame 

mobiliteit en modernisering van het openbaar vervoer; de noodzaak om na te denken over de 

geopolitieke consequenties die voortvloeien uit alle verbintenissen met energieleveranciers uit 

derde landen, aangezien er in veel gevallen sprake is van mensenrechten- en ecologische 

problemen); 

– vasthouden aan de ambitieuze mondiale klimaatdoelstellingen (de doelen inzake 

klimaatneutraliteit in 2030 en 2050) en aan de bredere doelstellingen van de Europese Green 

Deal, en de groene transitie versnellen, hoewel dit proces op korte termijn moet worden 

afgestemd op (en afgewogen tegen) noodzakelijke maatregelen om tekorten te voorkomen en 

het welzijn van de samenleving te waarborgen; 

sommige deelnemers pleiten voor een herziening van de toepasselijke tijdschema’s voor de 

transitie of voor een toegenomen en schoner gebruik van overgangsenergiebronnen, indien 

nodig met behulp van mitigatietechnologieën zoals CO2-filters en koolstofopslag, nieuwe lng-

terminals, groene waterstof of het winnen van eigen energiebronnen in de EU, terwijl andere 

deelnemers verklaren dat de crisis niet mag leiden tot een terugkeer naar het verleden; er wordt 

ook op gewezen dat aardgas belangrijk is voor de productie van meststoffen; 

– een sterk besef dat er dringend iets moet gebeuren om alle noodzakelijke en mogelijke 

maatregelen te nemen, en het besef dat de financieringsbehoeften voor investeringen in 

infrastructuur en compensatie aanzienlijk zullen toenemen; 

– er moet rekening worden gehouden met verschillen wat nationale omstandigheden en 

energiemix betreft; ook andere nationale omstandigheden moeten in aanmerking worden 

genomen (bv. uitgangsposities, geografische ligging, aandacht voor de connectiviteit van 

afgelegen gebieden, koopkracht ...); 

– er moet rekening worden gehouden met de nieuwe mededeling van de Europese Commissie 

over energie (“REPowerEU”); 

– betaalbaarheid, met name die van hernieuwbare energiebronnen, staat nu hoger op de agenda, 

net als bredere sociale aspecten (steun voor burgers en werknemers; eerlijkere belastingstelsels 
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om een rechtvaardige transitie te financieren; voorfinanciering van de middelen voor de 

Europese Green Deal en voor energiearmoede); 

– door de oorlog in Oekraïne worden we gewezen op de risico’s die gepaard gaan met het 

opgeven van alternatieve of overgangsbronnen van energieproductie – het gebruik van 

kernenergie moet bijvoorbeeld opnieuw worden doordacht – alsook op mogelijke risico’s die 

ontstaan als de kerncentrale een doelwit wordt. 

 

 

2. Landbouw, voedselproductie, biodiversiteit, ecosystemen, verontreiniging 

 

– de noodzaak om maatregelen te nemen tegen excessieve intensieve landbouw en productie 

(met hoge kosten in termen van land, klimaat en milieu) en om duidelijke definities van de 

voorwaarden vast te stellen; toepassing van de beginselen van de circulaire economie in de 

landbouw; 

– meer steun voor biologische en duurzame landbouwpraktijken (bevordering van 

binnenlandse productie aan een correcte prijs), met de kanttekening dat biolandbouwers nu al 

meer steun krijgen dan conventionele landbouwers; 

– steun voor onderzoek naar de ontwikkeling van pesticiden die duurzamer, minder 

verontreinigend en minder schadelijk voor het milieu zijn; 

– kwesties in verband met energie zijn in veel gevallen ook van toepassing op de landbouw; de 

oorlog in Oekraïne zal leiden tot een schok in de bevoorrading van de wereldmarkten. 

Zelfvoorziening en voorzieningszekerheid tegen betaalbare prijzen voor levensmiddelen, 

diervoeders, energie en meststoffen houden met elkaar verband en moeten een centrale 

doelstelling vormen in deze sector (bv. om de gevolgen van de oorlog voor de productie en de 

prijzen aan te pakken; om de grote afhankelijkheid van de EU van de rest van de wereld te 

verminderen; verticale landbouw en stadstuinieren); 

– hervorming van het GLB ter ondersteuning van duurzaamheid, maar ook van de 

voorzieningszekerheid; tekorten voorkomen; ook moet rekening worden gehouden met zowel 

beperkende maatregelen op korte termijn als duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn, 

bv. bij de besprekingen over braaklegging; 

– er worden culturele aspecten zoals overconsumptie, globalisering en het verlies van de relatie 

met voedsel genoemd; 

– de noodzaak om onderzoek en innovatie te versterken; 

– aandacht voor een combinatie van duurzaamheid en productiviteit; voorkomen dat productie 

wordt uitbesteed aan minder duurzame internationale concurrenten; 

– een prominentere plaats voor de aanbeveling inzake herbebossing (wetgeving die bedrijven 

verplicht tot herbebossing); 

– opleiding van landbouwers met het oog op duurzamere landbouw; het scheppen van groene 

banen; 

– aandacht voor sociale aspecten: sociale dumping en de overgang naar betere banen met het 

oog op een duurzamere sector; hoge prijzen voorkomen; 

– maatregelen voor meer informatie en onderwijs op scholen en grootschalige 

voorlichtingscampagnes over gezonde voeding en productie; 

– strengere maatregelen ter bescherming van bijen. 
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3. Duurzame consumptie, productie 

 

– er wordt al veel gedaan op Europees niveau, maar de resultaten kunnen nog veel verder 

worden verbeterd; – de situatie in de EU over de hele linie versterken door de productie- en 

consumptiepatronen te verbeteren en door middel van reparatiediensten; maatregelen gericht 

op gedrag, verbetering van de infrastructuur; 

– goede werking van de circulaire economie (liever reparatie en hergebruik dan recycling; 

duurzamere producten); 

– uitvoering van het nieuwe actieplan voor de circulaire economie (recht op reparatie, langer 

beschikbare en compatibele reserveonderdelen, garanties); 

– maatregelen inzake ecologisch ontwerp (producten zo ontwerpen dat ze gemakkelijker te 

repareren zijn); 

– consumenten willen meer informatie krijgen: de mogelijkheid om uniforme etikettering, een 

ecoscore of een digitale productpas in te voeren met betrekking tot de levensduur, 

reparatiemogelijkheden enz. van producten. Voor Europese ondernemingen moet echter een 

gelijk speelveld worden gecreëerd ten opzichte van ingevoerde producten, en strenge normen 

mogen niet leiden tot protectionisme; 

– secundaire grondstoffen terug op de markt en in de levenscycli van de productie brengen 

door middel van recycling; 

– sociale conditionaliteit (de hele EU en alle lidstaten moeten inspanningen en campagnes 

financieren om duurzame consumptie te bevorderen, bv. bij overheidsopdrachten; voorzien in 

voorschriften voor de naleving van arbeidsomstandigheden; ook op andere gebieden zoals 

overheidsopdrachten en handelsbeleid). 

 

4. Voorlichting, bewustmaking en dialoog 

– de beschikbaarheid, transparantie en betrouwbaarheid van informatie vergroten (de EU moet 

een speciale informatieve website opzetten over studies om het bewustzijn te vergroten); 

– onderwijs is een essentieel instrument voor de uitvoering van alle aanbevelingen (zodat 

burgers weloverwogen beslissingen kunnen nemen); 

– milieuaspecten opnemen in het onderwijs (met bijzondere aandacht voor kinderen, bv. in 

schoolcurricula); 

– eerlijke concurrentie tussen producten die in de EU worden geproduceerd en producten die 

van buiten de EU worden ingevoerd. 

 

3) Conclusies van de voorzitter 

De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun bijdragen en deelt mee dat de volgende 

vergadering zal plaatsvinden tijdens de plenaire vergadering van de conferentie van maart II 

op 25 maart 2022. 

 

 

 


