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BEKNOPT ONTWERPVERSLAG 

Werkgroep klimaatverandering en milieu, onder voorzitterschap van mevrouw Pasková, 

Raad/Tsjechië 

Donderdag 7 april 2022, 18.00 - 21.00 uur 

 

1. Opening door de voorzitter en de woordvoerder  

De voorzitter deelt mee dat dit de laatste vergadering van de werkgroep is en dat de vergadering 

bedoeld is om de ontwerpvoorstellen voor de plenaire vergadering af te ronden. Zij benadrukt dat er 

veel vooruitgang is geboekt, maar dat de laatste openstaande kwesties nog moeten worden 

besproken. De voorstellen worden tijdens de gedachtewisseling afzonderlijk en in omgekeerde 

volgorde behandeld.  

 

2. Gedachtewisseling 

 

DOEL 1: 

Veilige, duurzame, rechtvaardige, uit klimaatoogpunt verantwoorde en betaalbare 

voedselproductie die voedselzekerheid waarborgt met inachtneming van de 

duurzaamheidsbeginselen, het milieu, de bescherming van biodiversiteit en van ecosystemen 

Tijdens de discussie over doel 1 wordt erop gewezen dat meer aandacht moet worden besteed aan 

de groene en de blauwe economie. Daarnaast wordt besloten in maatregel 1 het woord “hoge” te 

schrappen uit “een hoge productiviteit [...] garanderen”. Voorts wordt de behoefte aan “opleiding 

voor landbouwers” (maatregel 7) uitgebreid tot “opleiding voor en door landbouwers”. 

 

DOEL 2: 
Bescherming en herstel van de biodiversiteit en het landschap, en uitbanning van verontreiniging 
Tijdens de discussie over doel 2 wordt de aandacht gevestigd op de maatregelen 5 en 7 en wordt 

besloten daarin een aantal tekstuele wijzigingen aan te brengen. In maatregel 5 inzake bebossing 

wordt de erkenning van nationale kenmerken opgenomen wanneer  

aanbevelingen worden gedaan betreffende bindende nationale streefcijfers voor herbebossing.  

Tijdens de discussie over maatregel 7 wordt een aantal suggesties gedaan en gesteund met betrekking 

tot de betere bescherming van waterbronnen en de versterking van de tekst over onderzoek en 

financiering gericht op maritieme brandstoffen en technologieën. 

 

DOEL 3: 

De Europese energiezekerheid vergroten en energieonafhankelijkheid voor de EU bereiken, en 

tegelijkertijd zorgen voor een rechtvaardige transitie en de Europese bevolking voorzien van 
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voldoende, betaalbare en duurzame energie. De klimaatverandering aanpakken, met de EU als 

wereldleider op het gebied van duurzaam energiebeleid, en eerbiediging van de mondiale 

klimaatdoelstellingen 

 

 

De leden staan over het algemeen achter het doel en wijzen er in dit verband op dat 

energieonafhankelijkheid moet worden bereikt. Tijdens de discussie over maatregel 1 wordt het idee 

gesteund om te spreken over de “verwezenlijking en waar mogelijk versnelling van de groene 

transitie”. Bovendien wordt opgemerkt dat dit “met name door meer te investeren in hernieuwbare 

energie” moet worden bewerkstelligd. 

Tijdens de discussie over maatregel 3 inzake het elektriciteitsnet besluiten de leden de maatregel te 

verruimen en te spreken van “onderhoud en transformatie” van het elektriciteitsnet teneinde de 

veiligheid te vergroten en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken.  

Tijdens de discussie over maatregel 5 inzake technologieën voor hernieuwbare energie wordt lang 

gedebatteerd over de rol van  

waterstof. Uiteindelijk wordt besloten de verwijzing naar “het gebruik” van waterstof uit te breiden 

tot “de productie en het gebruik” ervan.  

Voorts wordt aangekaart dat meer aandacht moet worden besteed aan het belang van de 

bescherming van werknemers en banen, en wordt voorgesteld deze kwestie in maatregel 8 op te 

nemen. 

Maatregel 10 inzake de uitfasering van de subsidiëring van fossiele brandstoffen wordt opnieuw 

besproken, maar er worden in dit verband uiteindelijk geen tekstuele wijzigingen vastgesteld. 

 

DOEL 4:  

Het bieden van hoogwaardige, moderne, groene en veilige infrastructuur, waarbij connectiviteit 

wordt gewaarborgd, ook die van plattelandsgebieden, met name door middel van betaalbaar 

openbaar vervoer 

 

Er is brede steun voor de maatregelen die momenteel in dit doel zijn ondergebracht. De leden 

discussiëren over het gebruik van technologieën voor voertuigen waarvan de elektrificatie moeilijk te 

verwezenlijken is, alsmede over de noodzaak om de tekst van het doel te wijzigen en daarin tevens 

“eilandgebieden” op te nemen. 

 

DOEL 5: 

Verbetering van het gebruik en het beheer van materialen binnen de EU, om meer circulair, 

autonomer en minder afhankelijk te worden. Opbouw van een circulaire economie door het 

bevorderen van duurzame EU-producten en -productie. Ervoor zorgen dat alle producten die in de 

EU in de handel worden gebracht, voldoen aan gemeenschappelijke milieunormen van de EU 

 

Tijdens de discussie over maatregel 6 inzake de totstandbrenging van een kennisplatform over het 

gebruik en de reparatie van producten wordt gedebatteerd over het begrip “gebruik”. Uiteindelijk 

wordt besloten “duurzaam” of “langdurig” aan het begrip toe te voegen. In de maatregel zal tevens 
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aandacht worden besteed aan de rol van informatie hierover die afkomstig is van 

consumentenverenigingen.  

Tijdens de discussie over maatregel 7 inzake “geplande veroudering” wordt gekozen voor een 

onderscheidendere formulering, namelijk “vroege of voortijdige veroudering”, en wordt besloten dat 

reserveonderdelen ook toegankelijk moeten zijn voor consumenten. De leden trachten voorts te 

bepalen hoeveel jaar reserveonderdelen minimaal beschikbaar moeten zijn, maar dit wordt door een 

aantal leden onmogelijk geacht vanwege de diversiteit en het uiteenlopende gebruik van producten.  

Tijdens de discussie over maatregel 8 inzake een markt voor secundaire grondstoffen wordt erop 

gewezen dat moet worden gesproken van “slimmer en minder gebruik van primaire grondstoffen”.  

  

Maatregel 12 inzake de beperking van de reclame voor producten die schade berokkenen aan het 

milieu wordt besproken, maar er worden in dit verband uiteindelijk geen tekstuele wijzigingen 

vastgesteld.  

 

DOEL 6: 

Bevordering van kennis, bewustzijn, educatie en dialoog met betrekking tot milieu, 

klimaatverandering, energieverbruik en duurzaamheid 

Tijdens de discussie over maatregel 6 inzake verplichte les over biodiversiteit op school en maatregel 7 

inzake onderwijs wordt opgemerkt dat deze zaken onder de bevoegdheden van de lidstaten vallen en 

dat het voorschrijven van leerplannen op grond van het huidige Verdrag niet is toegestaan. Ten slotte 

wordt opgemerkt dat maatregel 6 van doel 1 kan worden ondergebracht in maatregel 6 van doel 6. 

 

3. Afsluiting door de voorzitter 

 
De voorzitter en de woordvoerder sluiten de vergadering af en de voorzitter herinnert de leden eraan 

dat de voorstellen zullen worden besproken tijdens de plenaire vergadering van zaterdag 9 april. 

 


