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

Raad/Tsjechië 
5 januari 2021, 16.00 - 18.00 uur (op afstand) 

 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter  
 
Na de opening van de vergadering door de voorzitter herinnert de voorzitter de leden eraan dat de 
vergadering bijeen is geroepen om de discussie van de laatste vergadering, die op 17 december 2021 
plaatsvond, voort te zetten. Vier van de onderwerpen waarover wordt gestemd, zijn al eerder 
besproken, namelijk: i) energie; ii) vervoer; en iii) duurzame consumptie en productie. De overige te 
behandelen onderwerpen zijn: i) landbouw; ii) biodiversiteit; iii) landschap en gebouwen; 
iv) mentaliteit- en gedragsveranderingen teweegbrengen; en v) subsidiëring en belastingheffing. 
De voorzitter herinnert de leden eraan dat het Europees burgerpanel over klimaatverandering en 
milieu/gezondheid tijdens het weekend in Polen zal plaatsvinden en dat de aanbevelingen van het 
panel tijdens de volgende vergadering van de werkgroep zullen worden besproken. 
De voorzitter herhaalt dat net als bij vorige vergaderingen eerst de burgers over elk van de 
onderwerpen het woord zullen krijgen. Zij deelt ook mee dat de ontwerpsamenvatting van de 
vergadering van december binnenkort aan de leden van de werkgroep zal worden toegezonden. 
 

2. Discussie rond onderwerpen 
 
Landbouw: 

• Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet kunnen worden aangepast aan de regionale 

context, en moet minder gecentraliseerd en ambitieuzer zijn. 

• Er wordt gevraagd om meer controle op subsidies, ook op EU-niveau, om na te gaan of de 

middelen worden gebruikt zoals beoogd/zoals aangegeven door de ontvangers. De steun moet 

gericht zijn op jonge landbouwers en innovatieve productietechnieken en moet hogere kosten 

gerichter compenseren. Kleinere landbouwbedrijven creëren meer banen en maken 

plattelandsgebieden aantrekkelijk. 

• Verantwoorde landbouw moet rekening houden met klimaatgevolgen en zich 

dienovereenkomstig aanpassen. Bij onderzoek moeten gewassen worden geïdentificeerd die 

aangepast zijn aan gebieden die vatbaar zijn voor overstromingen of bosbranden om mislukte 

oogsten te voorkomen. Bodems moeten als landbouwgrond worden beschermd; maar al te 

vaak worden die opnieuw toegewezen aan de bouw en verzegeld. 

• Er is behoefte aan een EU-breed concept van duurzame bossen om hulpbronnen op duurzame 

wijze te winnen, banen te scheppen en de biodiversiteit van bossen te beschermen, en 

tegelijkertijd herbebossing te bevorderen. 

• Andere punten die aan de orde worden gesteld: i) rigoureuze regels voor duidelijke 

oorspronkelijke herkomstetikettering in supermarkten; ii) onafhankelijkheid van de EU op het 

gebied van zaadproductie; iii) een EU-brede aanpak van bodemerosie door water en wind; iv) 
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een einde maken aan de marktgoedkeuring van glyfosaat in de EU en de kwestie van het 

gerichte gebruik van pesticiden en meststoffen aanpakken, met name in de nabijheid van 

biologische landbouwbedrijven; v) een eind maken aan ggo’s en industriële landbouw, en vi) 

plaatselijke productie maximaliseren en de invoer van levensmiddelen afbouwen. 

• 70 % van de broeikasgasemissies in de landbouwsector is afkomstig van de veehouderij. 

Daarom moet worden nagedacht over de vermindering van vleesconsumptie. 

• De landbouwers moeten worden gesubsidieerd, met name als zij bijdragen tot de 

biodiversiteit, de voedselveiligheid en de beschikbaarheid van voedsel. De kost van CO2-

emissies moet in de voedselprijzen worden verwerkt. Tegelijkertijd mogen milieukwesties niet 

naar andere delen van de wereld worden verschoven door het verplaatsen van de productie 

en moeten de consumentenprijzen betaalbaar blijven. 

• De subsidies moeten naar diensten en kwaliteit gaan en niet naar bebouwde oppervlakten. Er 

moet een moderne visie komen op de landbouw die kan zorgen voor voedselveiligheid, waarbij 

ook moet worden nagedacht over nieuwe veredelingstechnieken om de landbouw zowel 

milieuvriendelijker als efficiënter te maken. 

Biodiversiteit 

• Diverse verontreinigende stoffen komen aan de orde, van kerosine die door de luchtvaart 

boven de Spaanse Middellandse Zeekust wordt gedumpt tot pesticiden en 

hormoonontregelende stoffen. Met name de gevolgen van laatstgenoemde voor de Europese 

bijenpopulaties zijn zeer zorgwekkend. 

Er wordt bezorgdheid geuit over overbevissing, mede als gevolg van de beperkte toegang tot 
de Britse wateren, en over de uitsterving van insecten. 

• De financiering voor biodiversiteitsprojecten moet worden verhoogd en het bewustzijn van 

biodiversiteitswetgeving moet op het internationale toneel worden vergroot. 

• Beleidsmaatregelen zoals de maatregelen die in de “van boer tot bord”-strategie zijn 

opgenomen, moeten juridisch bindende doelstellingen omvatten (inzake vermindering van het 

gebruik van pesticiden of ruimte voor biodiversiteit in de landbouw). Er moet zo spoedig 

mogelijk een EU-wetgevingskader voor de bodem worden vastgesteld. Bedreigingen en 

vormen van verontreiniging die onbekendere soorten treffen, zoals lichtvervuiling, moeten 

worden besproken. 

 
Landschap en gebouwen 

• Er wordt bezorgdheid geuit over de effecten van hernieuwbare energiebronnen op 

landschappen (windmolen- of zonneparken). Windmolenparken moeten recyclebaar zijn.  

• Er moet iets worden gedaan aan het toenemende gebrek aan grondstoffen. Naast de 

ontwikkeling van nieuwe bouwmaterialen (waarbij beton en hout als beperkte hulpbronnen 

moeten worden vermeden) moet de nadruk worden gelegd op het recyclen van materialen en 

het opknappen van bestaande gebouwen in plaats van op de constructie van nieuwe 

gebouwen – in dit verband worden ook de verontreinigende effecten van steengroeven 

(luchtverontreiniging en geluidshinder) genoemd. 

• Voorts wordt de kwestie van het gebruik van brownfieldterreinen voor gebouwen of 

ongebruikte gebouwen aangekaart. 
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• De nadruk moet worden gelegd op de vermindering van het energieverbruik, onder meer door 

isolatie. De bouwsector is een belangrijke bron van broeikasgasemissies en de renovatiegolf 

van de Commissie zou kunnen worden gekoppeld aan een zonne-energiegolf. Er moet meer 

nadruk worden gelegd op groene architectuur in steden (groene muren/groene daken). 

• Er moet rekening worden gehouden met de kosten van alle groene maatregelen. 

 
Mentaliteits- en gedragsveranderingen teweegbrengen, subsidiëring en belastingheffing 
(gezamenlijk besproken) 

• Verspillend gedrag moet worden aangepakt door gedragsveranderingen te subsidiëren en in 

het onderwijs de basis te leggen voor deze veranderingen, met bijzondere aandacht voor 

scholen en de jonge generaties. 

• Ruimte en energie moeten zo weinig mogelijk worden gebruikt om overconsumptie in een 

wereld met een bevolking van 7 miljard mensen te voorkomen.  

• Naast individuele gedragsveranderingen moet het overheidsbeleid structurele veranderingen 

ondersteunen, bijvoorbeeld door openbare aanbestedingen te richten op positieve 

veranderingen. 

• Er wordt kritiek geuit op de focus van de EU op het energie-invoermodel en op de 

19 miljard EUR aan subsidies die alleen al in Italië aan producenten van fossiele brandstoffen 

is betaald. Deze middelen moeten worden bestemd voor hernieuwbare energiebronnen en 

voor het opvangen van de gevolgen van hoge energieprijzen voor mensen die moeite hebben 

om de energierekening betalen. 

• Een plantaardiger dieet zou een positieve gedragsverandering zijn. 

 
3. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter bedankt alle leden voor hun deelname en deelt mee dat de volgende vergadering van de 
werkgroep en de plenaire vergadering van de Conferentie op 21 en 22 januari zullen plaatsvinden. 
 
 


