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BEKNOPT ONTWERPVERSLAG 

Werkgroep klimaatverandering en milieu, onder voorzitterschap van mevrouw Pasková, 

Raad/Tsjechië 

Vrijdag 1 april 2022, 17.00 - 19.00 uur 

 

De werkgroep houdt een virtuele vergadering om de bespreking af te ronden van de 

ontwerpvoorstellen voor de plenaire vergadering van de Conferentie over cluster II 

(klimaatverandering, energie en vervoer), cluster III (duurzame consumptie, verpakking en productie) 

en cluster IV (voorlichting, bewustmaking, dialoog en leefstijl).  

 

1. Opening door de voorzitter en de woordvoerder  

 

De voorzitter en de woordvoerder bedanken de leden voor de inspanningen die zij tot dusver hebben 

geleverd. De voorzitter deelt mee dat de vergadering gericht zal zijn op de resterende onderdelen. 

 

2. Gedachtewisseling 

 

Commissaris Wojciechowski woont de vergadering bij en zet uiteen hoe de hervorming van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kan bijdragen aan de verwezenlijking van de aanbevelingen 

van de burgers, onder meer door de duurzaamheid uit ecologisch, sociaal en economisch oogpunt te 

bevorderen, inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken te ondersteunen, natuurlijke 

hulpbronnen te behouden en de biodiversiteit te herstellen, en daarmee een belangrijke pijler van de 

Europese Green Deal te vormen. De commissaris wijst daarbij op een aantal maatregelen in het GLB 

dat gericht is op de transitie naar groenere en duurzamere landbouw, onder meer door middel van 

ecoregelingen en steun voor landbouwers om in hun levensonderhoud te voorzien en ervoor te zorgen 

dat plattelandsgebieden kunnen floreren. De commissaris benadrukt bovendien dat de oorlog in 

Oekraïne en de pandemie de aandacht hebben gevestigd op het cruciale belang van voedselzekerheid, 

en wijst in dit verband op een recente mededeling van de Commissie (van 23 maart), waarin een reeks 

maatregelen wordt uiteengezet ter waarborging van de voedselzekerheid.  

 

DOEL 3: De klimaatverandering aanpakken, de Europese energiezekerheid vergroten, rekening 

houdend met de geopolitieke gevolgen, de Europese bevolking voorzien van voldoende, betaalbare 

en duurzame energie, met de EU als wereldleider en met eerbiediging van de mondiale 

klimaatdoelstellingen  
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Tijdens de discussie, die wordt opgepakt bij maatregel 9 van doel 3, worden de volgende punten en 

suggesties behandeld: 

 

➢ Onder meer de volgende tekstuele toevoegingen worden voorgesteld: financiële steun voor 

CO2-filters, maatregelen tegen belastingfraude, na een overgangsperiode, steun voor het 

aanpakken van verlies en schade, eilandgebieden.  

➢ De discussie spitst zich toe op maatregelen in verband met energieopslag en 

klimaatvriendelijke technologieën en innovaties.  

➢ Verder wordt aangekaart dat fossiele brandstoffen niet langer mogen worden gesubsidieerd 

en dat geen financiering meer mag worden verstrekt voor traditionele gasinfrastructuur. De 

leden zijn het erover eens dat een overstap moet worden gemaakt naar duurzamere 

energiebronnen, maar beklemtonen evenwel dat de huidige geopolitieke situatie laat zien dat 

er behoefte is aan energiezekerheid, maar dat een overgangsperiode moet worden ingesteld 

voordat het langetermijndoel van uitfasering kan worden bereikt. 

 

DOEL 4: Het bieden van hoogwaardige, moderne en veilige infrastructuur, waarbij connectiviteit 

wordt gewaarborgd, ook die van plattelandsgebieden, met name door middel van openbaar vervoer 

 

Tijdens de discussie worden de volgende punten en suggesties behandeld: 

➢ Onder meer de volgende tekstuele toevoegingen worden voorgesteld: groene infrastructuur, 

eilandgebieden, in het bijzonder plattelandsgebieden, veiligheid, speciale infrastructuur voor 

fietsen, waar geloofwaardige alternatieven bestaan, afgestemd op het inkomen. 

➢ De leden zijn het eens met de formulering van het doel en de discussie spitst zich met name 

toe op de behoefte aan groene infrastructuur en op de bijzondere omstandigheden waarmee 

eilandstaten en/of afgelegen gebieden te maken hebben. 

➢ Tijdens een discussie over de beperking van het aantal korteafstandsvluchten worden de 

praktische problemen voor bepaalde gebieden en andere complicaties aan de orde gesteld. 

Dit leidt tot een mogelijk compromis, waarbij de beperking van het aantal 

korteafstandsvluchten gepaard gaat met geloofwaardige alternatieven, alsmede tot een 

aanbeveling om het spoorwegnet te verbeteren.  

➢ Er wordt bovendien op gewezen dat sociale en rechtvaardigheidsoverwegingen met 

betrekking tot subsidies en stimulansen voor de transitie naar emissievrije mobiliteit in acht 

moeten worden genomen. 

 

DOEL 5: Verbetering van het gebruik en het beheer van materialen binnen de EU, om autonomer, 

meer circulair en minder kwetsbaar te worden. Betere, duurzame EU-producten en -productie ter 

bevordering van een circulaire economie. Ervoor zorgen dat producten voldoen aan 

gemeenschappelijke milieunormen van de EU (langere levensduur, gemakkelijker te hergebruiken, 

repareren en recyclen) 

 

Tijdens de discussie worden de volgende punten en suggesties behandeld: 

➢ Onder meer de volgende tekstuele toevoegingen worden voorgesteld: groene waterstof, QR-

code, strengere normen, vermindering van de afhankelijkheid, producten die in de EU in de 
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handel worden gebracht, digitaal productpaspoort, voorkoming van voedselverspilling, EU-

strategie voor duurzaam textiel.  

➢ Er wordt voorgesteld de maatregel inzake normen specifieker en strenger te maken wat 

productienormen betreft en tevens specifiek te verwijzen naar ingevoerde producten. 

➢ Eén lid wijst erop dat de maatregel inzake de herziening van de mondiale toeleveringsketens 

ook betrekking moet hebben op de landbouw, maar niet tot de landbouw mag worden 

beperkt.  

➢ Tijdens de discussie over de maatregel inzake afval wordt voorgesteld duidelijker aan te geven 

hoe afval in de eerste plaats kan worden voorkomen, door betere streefcijfers voor preventie 

en hergebruik/recycling vast te stellen. De leden zijn te spreken over het voorstel om de 

maatregelen die betrekking hebben op afval samen te voegen.  

➢ Tijdens de discussie over statiegeldregelingen wordt voorgesteld geavanceerde normen voor 

containers vast te stellen.  

➢ Voorts wordt het recht op herstel aan de orde gesteld en wordt benadrukt dat 

reserveonderdelen langer beschikbaar moeten zijn.   

➢ De formulering over secundaire grondstoffen op de markt wordt gewijzigd opdat een echte 

markt voor secundaire grondstoffen tot stand kan worden gebracht en bepalingen kunnen 

worden vastgesteld betreffende de hoeveelheid secundair materiaal in producten.  

➢ Ten slotte wordt voorgesteld in de maatregel inzake modeproducten te verwijzen naar de EU-

strategie voor duurzaam textiel.  

 

DOEL 6: Bevordering van kennis, bewustzijn en dialoog met betrekking tot milieu, 

klimaatverandering, energieverbruik en duurzaamheid 

 

Tijdens de discussie worden de volgende punten en suggesties behandeld: 

➢ Onder meer de volgende tekstuele toevoegingen worden voorgesteld: voorlichting, interactief 

leren, een leven lang leren, duurzame geletterdheid. 

➢ Er wordt op gewezen dat de oorspronkelijke aanbeveling van het Europees burgerpanel 

betrekking had op een “interactief platform met op feitelijke juistheid gecontroleerde 

informatie”. De leden zijn het erover eens dat dit moet worden toegevoegd.  

➢ Een aantal leden benadrukt dat de maatregelen inzake voorlichting en lesmateriaal tevens de 

kwestie van een leven lang leren en de behoefte aan bijscholing en wetenschappelijk 

onderzoek moeten omvatten.  

➢ Tijdens de discussie over de maatregel inzake de versterking van de rol en het optreden van 

de EU op het gebied van milieu en onderwijs herinnert één lid aan de nationale bevoegdheid 

op dit gebied.  

➢ Tijdens de discussie over de maatregel inzake de bevordering van een plantaardig dieet stelt 

een aantal burgers voor een goed evenwicht te vinden bij het streven naar synergieën met 

soortgelijke maatregelen van de werkgroep gezondheid.  

➢ Anderen benadrukken het belang van een verschuiving van het gebruik van landbouwgrond 

voor het voederen van dieren naar meer EU-soevereiniteit op het gebied van 

voedselproductie.  
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3. Afsluiting door de voorzitter 

 
De voorzitter en de woordvoerder sluiten de vergadering af. Zij delen mee dat de tweede 

ontwerpvoorstellen op maandag zullen worden rondgestuurd en herinneren de leden eraan dat de 

laatste vergadering van de werkgroep zal plaatsvinden op donderdag 7 april. 

 


