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

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

 
1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat het beknopt verslag van de eerste 

vergadering van de werkgroep is goedgekeurd en momenteel online moet staan. Een volgende 

vergadering van de werkgroep zal worden gehouden op 11 maart 2022 om meer specifiek te 

bespreken hoe aanbevelingen kunnen worden omgezet in voorstellen. Op 25 maart 2022 zal in de 

werkgroep een verdere bespreking plaatsvinden over voorstellen, met mogelijk een extra vergadering 

in de toekomst.  

Eerste agendapunt zijn verslagen van burgers van de Europese en nationale burgerpanels, gevolgd 

door vier clusterdiscussies, namelijk over 1) landbouw, voedselproductie en biodiversiteit, 2) energie, 

vervoer en klimaatverandering, 3) duurzame consumptie en productie, en 4) voorlichting, 

bewustmaking en dialoog 

 

2. Verslag van burgers – Europees burgerpanel en nationale burgerpanels  

Vertegenwoordiger van het Europees burgerpanel: 

Van de 64 voorstellen die in Natolin zijn opgesteld, zijn er 51 geselecteerd met meer dan 70 % voor; 

34 van de voorstellen hebben betrekking op klimaatverandering en milieu.  

Wat energie betreft: de elektriciteitssystemen moeten worden geoptimaliseerd door de verplichte 

opname van CO2-filters in bestaande kolencentrales en om optimaal gebruik te maken van de 

overproductie als gevolg van de productie van milieuvriendelijke brandstoffen zoals waterstof en 

biobrandstoffen.  

Er moeten manieren worden gevonden om het energieverbruik te verminderen en mensen te 

motiveren om minder energie te verbruiken door middel van een bonussysteem om energie te 

besparen. Er moeten ook middelen worden toegewezen voor onderzoek naar de ontwikkeling van 

nieuwe manieren om groene energie op te wekken. Wat vervoer betreft, bevelen de burgers aan het 

spoorwegsysteem in de EU te standaardiseren, verbindingen te realiseren met de plattelandsgebieden 

en het openbaar vervoer betaalbaar en veilig te maken voor iedereen, en over te stappen van 

persoonlijke naar gedeelde mobiliteit. Op het gebied van duurzame en verantwoorde consumptie 

moeten beperkingen worden opgelegde aan reclame voor producten die schadelijk zijn voor het 



 

2 
 

milieu, moeten niet-duurzame verpakkingen worden verboden en moet het gebruik worden 

ondersteund van producten die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd als grondstof in de circulaire 

economie. 

Wat landbouw betreft: biologische en regionale landbouw moeten worden bevorderd en 

ondersteund, de subsidiecriteria moeten worden gewijzigd, het gebruik van pesticiden moet worden 

verminderd en monocultuur en grootschalige veeteelt moeten worden voorkomen om het 

ecosysteem weer in evenwicht te brengen. De ontwikkeling van verticale landbouw moet worden 

aangezwengeld om meer beschermde gebieden te verwerven, landbouwers moeten worden opgeleid 

en ondersteund bij de toepassing van milieuvriendelijke landbouwmethoden, en er moet worden 

geïnvesteerd in herbebossingsinspanningen.  

Vertegenwoordiger van het Franse nationale panel: 

de aanbevelingen zijn toegespitst op een beperking van het energieverbruik. Er moet minder 

geconsumeerd worden door het gebruik van buitensporige hoeveelheden stroom te vermijden en 

door onderzoeksfondsen voor innovatie te ondersteunen. Treinvervoer moet beschikbaar zijn in de 

hele Unie. Het is belangrijk de markt voor groene waterstof te ontwikkelen en de belastingen en 

subsidies voor vervoermiddelen te harmoniseren – vliegtickets mogen niet minder duur zijn dan 

treintickets. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet de kwaliteit van producten en de 

ontwikkeling van goede praktijken bevorderen en tegelijkertijd de bescherming van natuurgebieden 

en ecosystemen verbeteren. Voorts moeten de productiesystemen worden teruggebracht met het 

oog op korte, lokale productieketens, moeten ecosystemen in de natuur beter worden beschermd en 

moeten er beschermingsgebieden worden gecreëerd in stedelijke en plattelandsgebieden. Daarnaast 

is er behoefte aan een koolstofbelasting ter bestraffing van wie zich schuldig maakt aan misbruik door 

middel van “greenwashing”.  

Vertegenwoordiger van het Duitse nationale panel: 

In de aanbevelingen van het eerste officiële nationale burgerforum in Berlijn, Duitsland, wordt 

gewezen op de noodzaak van een verordening inzake een gegarandeerde levensduur van producten, 

d.w.z. de invoering van een wettelijke garantie voor een productspecifieke, zo lang mogelijke 

gegarandeerde levensduur voor producten die in de EU worden geproduceerd en verkocht, en het 

creëren van transparantie voor de consument. Bovendien moeten voor bepaalde producten 

klimaatinvoerrechten worden ingevoerd – berekend als het monetaire equivalent van klimaatschade 

– op basis van een puntensysteem voor duurzaamheid. 

Vertegenwoordiger van het Nederlandse nationale panel: 

68 % van de Nederlanders vindt dat de EU een leidende rol moet spelen in de strijd tegen de 

klimaatverandering en dat de EU een duidelijke toekomstvisie moet ontwikkelen. Bovendien zijn zij 

van mening dat burgers hun eigen gedrag moeten aanpassen om verandering te bewerkstelligen. In 

plaats van elkaar met de vinger te wijzen moeten landen op zoek gaan naar overeenkomsten, kennis 

uitwisselen en samen oplossingen tot stand brengen. Er moet een beter, eerlijker en eenvoudig 

systeem komen om de CO2-uitstoot terug te dringen. De communicatie over de uitdagingen op het 

gebied van klimaatverandering moet duidelijker en ook positiever zijn, waarbij evenzeer wordt 

gewezen op de kansen die ontstaan. Leiders moeten ook het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld 

door minder het vliegtuig te nemen en meer vergaderingen te houden op afstand. 

 

3. Discussie rond onderwerpen  
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1) Landbouw, voedselproductie en biodiversiteit 

- Er moeten nieuwe beschermde gebieden worden ingesteld voor soorten die met uitsterven 

worden bedreigd. 

- Productieprocessen voor vlees, zoals het fokken op grote schaal van runderen voor de 

vleesproductie, moeten beter worden gereguleerd en het gebruik ervan moet zo mogelijk worden 

verminderd. 

- Sommigen stellen dat intensieve landbouw moet worden aangepakt; anderen zijn van mening dat 

voor wetgevingsdoeleinden de term ‘intensieve landbouw” zorgvuldig en nauwkeurig moet 

worden gedefinieerd, waarop sommigen antwoorden dat dit ook onder de “van boer tot bord” -

strategie van de EU valt. 

- Overmatig gebruik van pesticiden door middel van intensieve landbouw moet worden vermeden 

en geneesmiddelen mogen alleen worden gebruikt voor de behandeling van zieke dieren, niet als 

preventie, ter voorkoming van het ontstaan van resistente kiemen.  

- Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet worden herzien om ervoor te 

zorgen dat subsidies worden gebruikt ter bevordering van biologische landbouwmethoden. 

Anderen voeren aan dat de hervorming van het GLB vastligt tot 2027 en dat het GLB biologische 

landbouw reeds ondersteunt. Er moet ook rekening worden gehouden met aspecten op het 

gebied van voedselveiligheid.  

- Er is behoefte aan een nieuw economisch model in Europa om de hulpbronnen gelijker te verdelen 

en niet noodzakelijkerwijs te focussen op een grotere productie. De duurzame transitie mag niet 

ten koste gaan van de meest kwetsbaren en er moet prioriteit worden gegeven aan maatregelen 

voor mensen die met energiearmoede kampen.  

- We moeten duidelijk maken dat het via dialoog is dat we onze samenleving kunnen 

transformeren. We moeten ervoor zorgen dat de EU-begroting wordt gebruikt om sociale 

bijdragen te leveren aan een klimaatvriendelijkere samenleving door middel van sociale fondsen, 

uitgesplitst op nationaal en regionaal niveau, dit alles in dialoog om consensus te bereiken. 

- De EU moet bijzonder voorzichtig zijn in haar handelsovereenkomsten en oog hebben voor de 

gevolgen ervan voor het milieu. Er zijn strategische plannen op nationaal niveau nodig om de 

bescherming van de biodiversiteit en de voedselzekerheid te waarborgen.  

- Het leefmilieu in de lidstaten is divers, dus het is belangrijk rekening te houden met de context 

van elke regio.  

- Sommige burgers zien hun rol meer in het beschrijven van gewenste resultaten, terwijl politici 

verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van de concrete oplossingen en de financiering die 

nodig zijn voor de uitvoering.  

 

2) Energie, vervoer en klimaatverandering 

- Er is behoefte aan een energiemix die strookt met onze milieuambities en aan ondersteuning voor 

investeringen en onderzoek. Het kost tijd om de uitstoot terug te dringen en de productie van 

hernieuwbare energie te verhogen, en daarom is er nog steeds behoefte aan alternatieve 

energiebronnen met een lage uitstoot ter vervanging van meer vervuilende vormen van energie, 

zoals steenkool.  

- Groene waterstof is een voorbeeld, hoewel daarvoor zeer grote investeringen nodig zijn vanwege 

de energie die nodig is voor het maken ervan. Toch is het van cruciaal belang dat fossiele 

brandstoffen vaarwel wordt gezegd en elektrische auto’s worden gestimuleerd.  

- Wat de energietransitie betreft, is er behoefte aan overgangsbrandstoffen, zoals gas, en mag er 

geen te grote afhankelijkheid zijn van Rusland als leverancier, moeten nieuwe projecten onder de 
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aandacht worden gebracht en moeten er nieuwe manieren worden gevonden om groene energie 

naar Europa te brengen, zodat het continent niet afhankelijk is van één bron.  

- Sommige deelnemers zijn gekant tegen de ondersteuning van kernenergie, terwijl andere 

ingenomen zijn met de EU-taxonomie. Weer andere benadrukken de noodzaak van veilige energie 

als voorwaarde voor de welvaart van burgers.  

- Het openbaar vervoer moet worden bevorderd en moet deel uitmaken van de transitie van onze 

meest rurale gebieden. Er is behoefte aan een echte strategie voor institutionele follow-up.  

- De EU is er niet in geslaagd vooruitgang te boeken op het gebied van de normalisatie van 

spoorwegen, dit is van cruciaal belang.  

Om over hogesnelheidstreinen en nachttreinen te beschikken, moeten we één energienorm 

vaststellen voor het spoor in Europa.  

- Er is ruime steun voor meer investeringen in openbaar vervoer, maar om ervoor te zorgen dat het 

openbaar vervoer betrouwbaar, efficiënt en betaalbaar is, moet het in handen blijven van de 

overheid en mag het niet in handen komen van de privésector. Het is belangrijk voor ogen te 

houden dat veel van de aanbevelingen sociale gevolgen zullen hebben en dat deze sociale 

gevolgen niet over het hoofd mogen worden gezien. 

- Het is belangrijk om meer mensen uit hun auto te halen. Deze veranderingen zullen echter 

gevolgen hebben voor de auto-industrie en voor miljoenen werknemers, en daarom moeten we 

deze kwestie grondiger bestuderen en rechtvaardige transitieplannen ontwikkelen. 

- Installaties die CO2 uitstoten, moeten worden uitgerust met filters, terwijl gebouwen moeten 

worden gereguleerd om milieuvriendelijker te zijn.  

- Hoewel er behoefte is aan investeringen in treinvervoer, zullen we in de toekomst nog steeds 

luchtvaartvervoer nodig hebben, zodat er een oplossing moet worden gevonden om ervoor te 

zorgen dat bij elke vervoerswijze de juiste prijs wordt aangerekend en rekening wordt gehouden 

met de milieu- en sociale aspecten. 

- De “blauwe economie” moet worden bevorderd: het mariene milieu wordt aangetast door 

overbevissing en vervuiling. De bescherming van de zee moet bovenaan de mondiale agenda 

staan. 

- Er moet meer in het algemeen een “rechtvaardige transitie” worden gewaarborgd door middel 

van een wettelijk kader voor een rechtvaardige transitie en er moet voor de transitie worden 

voorzien in passende financiering, en er is ook meer financiering nodig voor onderzoek. 

 

3) Duurzame consumptie en productie 

- Er moet een standaardetiket voor producten worden ingevoerd in de hele EU, waarop de 

duurzaamheid, de recycleerbaarheid, het verwijderingsproces en de gevolgen voor de gezondheid 

worden weergegeven, en dat kan worden getoond aan de hand van een QR-code in een 

gecombineerd, gemakkelijk leesbaar formaat.  

- De EU moet strenge controles uitvoeren op verpakkingen die schadelijk zijn voor het milieu. Er 

kunnen financiële stimulansen worden ingevoerd om bedrijven te ondersteunen bij de 

omschakeling naar volledig biologisch afbreekbare verpakkingen.  

- Verpakkingen moeten zo compact mogelijk zijn om hulpbronnen te besparen.  

- De huidige statiegeldregeling moet worden uitgebreid en verbeterd tot een gelijk 

toepassingsgebied in alle lidstaten, met inbegrip van met name plastic en glazen flessen, en de 

mogelijkheid om andere soorten flessen en verpakkingen op te nemen. 

- De huidige garantietermijn voor elektronica moet worden verlengd en de kosten van 

reserveonderdelen moeten beheerst worden om reparaties te bevorderen en de verwijdering te 

verminderen.  
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- Er is behoefte aan betere regelgeving en meer transparantie om ervoor te zorgen dat eerlijk 

geproduceerde producten op de markt worden gebracht en dat deze producten worden 

bevorderd.  

- Het is belangrijk dat bedrijven verantwoording afleggen en aansprakelijk worden gesteld voor hun 

respectieve toeleveringsketens, met inbegrip van de delen die zich situeren buiten de EU.  

- Er moet gebruikgemaakt worden van regionale circuits om banen te scheppen en de lokale 

economie te versterken, dit is een belangrijk aspect.  

 

4) Voorlichting, bewustmaking en dialoog 

- De EU heeft veel ambitieuze doelstellingen bepaald in het kader van de Europese Green Deal en 

heeft tal van oplossingen gevonden om die doelstellingen te realiseren. Het is zorgwekkend dat 

deze doelstellingen nauwelijks door de lidstaten worden verwezenlijkt, niet alle landen 

beschikken hiervoor over de nodige middelen. Het is tijd om na te denken over een aanpak op 

basis van pan-Europese samenwerking en de ervaringen van de lidstaten in een databank op te 

nemen zodat zij ze onderling kunnen delen. 

- De kennis over de klimaatverandering moet toegankelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door 

een Europees onlineplatform op te zetten waar wetenschappelijke informatie en verslagen 

worden bekendgemaakt en permanent bijgewerkt, en waar burgers een dialoog kunnen aangaan 

met deskundigen om de klimaatverandering van zijn geheimzinnigheid te ontdoen. 

- In het algemeen kunnen milieuvriendelijke normen alleen worden ingevoerd binnen een 

algemener beleidskader en een constante dialoog.  

- Er is behoefte aan een versterking en verdere ontwikkeling van democratie op het werk, en de 

werknemers en vakbondsvertegenwoordigers moeten volledig worden betrokken. 

- Internationaal moet de EU haar leiderschap vergroten en een belangrijke rol spelen bij het 

bevorderen van ambitieuze klimaatactie en een rechtvaardige transitie, bijvoorbeeld in het kader 

van de VN. Een dergelijk mondiaal leiderschap is bijzonder belangrijk omdat veel sectoren 

internationaal met elkaar concurreren, zodat de vaststelling van klimaatmaatregelen louter op 

EU-niveau negatieve gevolgen kan hebben voor bedrijven en hun werknemers. 


