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Werkgebied 1: Een beter leven
Subgebied 1.1 Een gezonde levensstijl
1. Wij bevelen aan dat de EU subsidies verstrekt voor biologische landbouw, met
inbegrip van stimulansen voor biologische pesticiden, om biologische
goederen betaalbaarder te maken. Bovendien moet onderwijs voor
landbouwers in biologische en duurzame landbouw door de EU worden
ondersteund en moet monocultuurlandbouw worden vermeden. Kleine
biologische landbouwbedrijven, niet-intensieve landbouwbedrijven en
bedrijven met korte toeleveringsketens moeten steun krijgen om
concurrerender te worden.
Subsidiëring van biologische producten zou de betaalbaarheid ervan
verbeteren. Wij moeten supermarkten met kortere toeleveringsketens helpen
en kleinere landbouwers ondersteunen met mogelijkheden om hun producten
te verkopen. Dit maakt versere producten toegankelijker. Bovendien
weerspiegelen de lage prijzen van niet-biologische producten niet de schade die
zij berokkenen.

2. Wij bevelen aan om innovatie in verticale landbouw te ondersteunen met
investeringen van de EU.
Verticale landbouw stelt ons in staat ruimte te besparen, die in plaats daarvan
voor bosbouw kan worden gebruikt. Er zijn ook geen pesticiden nodig, waardoor
we meer biologisch voedsel kunnen produceren. Bovendien ondervindt deze
methode geen invloed van slechte weersomstandigheden, die steeds vaker
voorkomen als gevolg van de klimaatverandering, en zijn kortere
toeleveringsketens mogelijk.
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3. De EU moet minimumnormen vaststellen voor voedselkwaliteit,
voedseltraceerbaarheid en het gebruik van seizoensgebonden voedsel in
schoolkantines. Daarom moeten gezonde ingrediënten voor schoolkantines
worden gesubsidieerd om te zorgen voor betaalbare voeding van hoge
kwaliteit voor leerlingen.
Wij vormen op jonge leeftijd gewoonten die bepalend zijn voor onze houding
ten aanzien van gezondheid. Goede gewoonten moeten in scholen worden
aangemoedigd en leerlingen kunnen deze lessen meenemen naar huis. Dit is
eveneens een kwestie van sociale rechtvaardigheid. iedereen in de EU moet
recht hebben op goed voedsel op scholen.

4. Wij bevelen aan te investeren in nieuwe fietspaden en in de verbetering van
bestaande fietspaden om fietsen veilig en aantrekkelijk te maken. Ervoor
zorgen dat opleidingen over verkeersregels voor alle leeftijdsgroepen in heel
Europa beschikbaar zijn, met name voor elektrische fietsen en voor personen
zonder rijbewijs. De producenten van elektrische fietsen moeten worden
verplicht informatie te verstrekken over het gebruik en de risico’s van e-biking.
Rechtsbescherming bieden aan fietsers in geval van ongevallen met
voertuigen (zie de Nederlandse wetgeving). Wij zijn voorstander van
specifieke autovrije zones in steden (zonder commerciële gebieden te
benadelen). In het algemeen voorrang en verdere rechten geven aan fietsers
en voetgangers boven gemotoriseerde voertuigen, waarbij de
verkeersveiligheid en de verkeersregels worden gewaarborgd.
Dit is belangrijk omdat fietsen goed is voor de individuele en de
volksgezondheid, de luchtkwaliteit, het geluidsniveau, het klimaat en het
stadsverkeer. Fietsers en voetgangers moeten zich veilig voelen, rekening
houdend met de risico’s van het toegenomen gebruik van elektrische fietsen.
Fietspaden ontbreken soms of zijn van slechte kwaliteit.

5. Wij raden aan om de productie van voedsel deel te laten uitmaken van het
openbaar onderwijs. De oprichting van tuinen in scholen, indien haalbaar, en
stadstuinprojecten voor openbare en particuliere ruimten subsidiëren en
ondersteunen. De behoefte aan ruimte, water en ondersteunende
infrastructuur moet deel uitmaken van de stadsplanningkaders. Voormalige
parkeerplaatsen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor vergroening,
verticaal tuinieren op gebouwen, of er kan een verplichting worden opgelegd
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om te voorzien in groene ruimten voor het verkrijgen van een
bouwvergunning. Innovatieve en beste praktijken in alle lidstaten uitwisselen.
Tuinbouwprojecten bevorderen de veerkracht van steden en inwoners en
brengen mensen van verschillende leeftijden en sociale groepen samen. Meer
groene ruimte verbetert de levenskwaliteit, de luchtkwaliteit, de geestelijke en
lichamelijke gezondheid en het milieu.

Subgebied 1.2 Milieu-educatie

6. Wij bevelen aan dat de EU een richtlijn aanneemt op grond waarvan
stadsontwikkelingsprogramma’s moeten voldoen aan specifieke milieueisen,
met als doel steden groener te maken. De richtlijn moet van toepassing zijn op
particuliere en openbare eigendommen en ruimten, zoals nieuwe gebouwen
die worden gebouwd. De richtlijn moet minimumnormen opleggen om ervoor
te zorgen dat gebouwen en ruimten zo groen mogelijk zijn. “Groen” verwijst
hier naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, een lager
energieverbruik, een lage CO2-uitstoot en de opname van planten in
architectuurprojecten.
Groenere steden dragen actief bij aan het verminderen van de gevolgen van
klimaatverandering en het verminderen van emissies, zoals CO2 en ozon, die
negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de burgers. Investeren in
groenere steden draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen
met economische en sociale voordelen op lange termijn.

7. Wij bevelen de EU aan om, met de hulp van de lidstaten, een
gemeenschappelijk Europees handvest op te stellen, goed te keuren en ten
uitvoer te leggen dat gericht is op milieukwesties in hun totaliteit. Het
handvest zal de lidstaten een kader bieden voor de ontwikkeling van
regelmatige informatie- en opleidingscampagnes, verspreid over alle
beschikbare mediakanalen en een nieuw specifiek informatieportaal. Deze
campagnes moeten overal in de EU en op alle niveaus worden georganiseerd
om het milieubewustzijn bij alle burgers te bevorderen.
Een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten belemmert de doeltreffendheid
van de bestaande campagnes en vertraagt de inspanningen om de wereldwijde
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uitdaging van de klimaatverandering aan te pakken. Een gemeenschappelijk
handvest zal synergieën tussen de actieplannen van de lidstaten bevorderen en
ervoor zorgen dat de inspanningen meer effect sorteren. Bovendien zou het
ervoor zorgen dat de burgers op samenhangende en consistente wijze worden
geïnformeerd over het effect van dagelijkse acties, zoals de keuze van hun
vervoersmiddel en afvalverwerking.

Werkgebied 2: Ons milieu en onze gezondheid beschermen
Subgebied 2.1 Een gezonde natuurlijke omgeving

8. Wij bevelen een uniform gegradeerd etiketteringssysteem aan dat de
volledige ecologische voetafdruk aangeeft voor elk beschikbaar product dat in
de EU wordt gekocht. Producten van buiten de EU moeten dit
etiketteringssysteem op transparante wijze naleven. Het systeem moet
gebaseerd zijn op duidelijke etiketteringscriteria voor de producten zelf en
moet bijvoorbeeld een QR-code gebruiken die uitvoerigere informatie over
het product geeft.
Deze informatie over de levenscyclus van het product is voor alle burgers in de
EU van fundamenteel belang opdat consumenten hun aankopen bewust
kunnen doen. Als gevolg daarvan zullen EU-burgers verantwoordelijke
beslissingen nemen om bij te dragen aan de bescherming van hun milieu.

9. Wij bevelen aan meer financiële investeringen te doen om nieuwe
milieuvriendelijke energiebronnen te verkennen en tot dan extra
investeringen te doen in bestaande optimale oplossingen voor
energieproductie. Wij bevelen ook aan om het Europese publiek in volledige
transparantie te informeren en voor te lichten over specifieke
energiebronnen. Wij bevelen ten zeerste aan om rekening te houden met de
volledige ecologische en sociale gevolgen van het energieproductieproces
voor de huidige en toekomstige generaties.
Wij hebben zeer hoge niveaus van koolstofemissies en andere giftige stoffen
afkomstig van energieproductie die het klimaat en de luchtkwaliteit aantasten.
Om in overeenstemming te zijn met de Europese richtlijnen en de
aanbevelingen van de IPCC-verslagen en de COP26-doelstellingen zijn meer
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onderzoek en investeringen nodig om een klimaatneutrale energieproductie tot
stand te brengen.

Subgebied 2.2Onze biodiversiteit beschermen

10.Wij bevelen aan het gebruik van chemische pesticiden en meststoffen in alle
soorten landbouwbedrijven drastisch terug te dringen door de toepassing van
hogere gemeenschappelijke normen te handhaven, het onderzoek naar
natuurlijke alternatieven te versnellen en de invoering van nieuwe
oplossingen, waaronder opleiding voor landbouwers, te ondersteunen.
Hoewel er vooruitgang is geboekt op het gebied van alternatieve meststoffen
en pesticiden, zijn de meeste daarvan nog niet bruikbaar voor grote
landbouwbedrijven. Daarom is een consistentere inspanning nodig om tot
nieuwe oplossingen te komen. Het onderzoek moet zowel door
overheidsuitgaven als door hogere normen voor het gebruik van pesticiden en
meststoffen worden gestimuleerd. De resultaten van het onderzoek moeten
snel op EU-niveau worden verspreid.

11.Wij bevelen aan de beschermde gebieden uit te breiden met het oog op de
instandhouding van de biodiversiteit (o.a. zoogdieren, vogels, insecten en
planten) en de rechtsstaat met betrekking tot menselijk ingrijpen in deze
gebieden te versterken. De beschermde gebieden zullen niet alleen worden
gezien als eilanden, maar ook als een continuüm met groenere stedelijke
gebieden, volgens geharmoniseerde EU-normen.
De biodiversiteit heeft erg te lijden van ontbossing. Een van de belangrijkste
manieren om de biodiversiteit op het land te beschermen is het creëren van
beschermde gebieden. Het is echter moeilijk om beschermde gebieden in de
buurt van vervuilde steden in stand te houden of om menselijke inmenging te
voorkomen wanneer de omgeving niet natuurvriendelijk is. Wij moeten de
leefgebieden groener maken en integreren in de omliggende natuur.
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12.Wij bevelen aan de generieke subsidies voor landbouw voornamelijk te
richten op projecten die verband houden met de ontwikkeling van duurzame
landbouw, met inbegrip van de eerbiediging van de natuur en de werknemers.
De begunstigden moeten duidelijke milieunormen in acht nemen en strikt
worden gecontroleerd.
Wij zijn van mening dat alleen duurzame landbouw moet worden
aangemoedigd, wat betekent dat de middelen die nu voor generieke subsidies
worden gebruikt, moeten worden geheroriënteerd. Bovendien kan de
efficiëntie van de gebruikte middelen worden vergroot door zich te richten op
transformatieprojecten en innovatieve oplossingen, in plaats van op jaarlijkse
betalingen. De ecologische impact van landbouwactiviteiten en de projecten
moet beter worden gemonitord. De mensenrechten van werkenden moeten
ook als onderdeel van duurzaamheid worden beschouwd.

13.Wij bevelen aan dat de EU een eerlijke concurrentie voor milieuvriendelijke
landbouwproducten waarborgt door strengere normen vast te stellen voor
zowel Europese als ingevoerde producten en te zorgen voor traceerbaarheid,
etikettering en kwaliteitscontrole.
De lagere productiviteit van duurzame landbouwproducten heeft gevolgen voor
hun kostenconcurrentievermogen. De ingevoerde producten moeten voldoen
aan dezelfde strenge normen met betrekking tot de ecologische impact van hun
productie. Wij hebben autoriteiten nodig die de traceerbaarheid van de
ingevoerde landbouwproducten kunnen waarborgen.

14.Wij bevelen snelle en grootschalige herbebossing en bebossing in de EU aan
door het grondgebruik te maximaliseren. Bijzondere aandacht moet uitgaan
naar de herbebossing van geëxploiteerde of vernietigde bossen en de
bebossing van gebieden met aangetaste grond. Er moeten nieuwe, meer
verantwoorde oplossingen worden bevorderd voor een beter gebruik van
hout, bv. vervanging van kunststoffen en andere chemische materialen, meer
energie-efficiëntie uit biomassa en recycling van houtproducten.
Herbebossing heeft een duidelijk positief effect op het milieu en de
biodiversiteit in het algemeen. Tegelijkertijd moeten we minder hout gebruiken
voor verbranding, maar voor producten met een hoge toegevoegde waarde,
aangezien bijvoorbeeld hout de belangrijkste vervanger voor kunststoffen is.
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Subgebied 2.3 Veilig en gezond voedsel

15.Wij bevelen aan om niet-duurzame vormen van voedselverpakkingen,
waaronder plastic verpakkingen en die van andere niet biologisch afbreekbare
materialen, snel en geleidelijk uit te bannen. Wij stellen voor dit te bereiken
door financiële stimulansen te bieden aan bedrijven die overschakelen op
volledig biologisch afbreekbare vormen van verpakking, te investeren in
onderzoek naar alternatieven en sancties in te voeren voor bedrijven die geen
biologisch afbreekbare verpakkingen gebruiken.
Kunststofafval, met name microplastics, komt steeds vaker voor en breekt
slechts langzaam af. De consumptie ervan schaadt de kwaliteit en veiligheid van
levensmiddelen en brengt de gezondheid van mens en dier in gevaar. Bovendien
is de bestaande Europese wetgeving ter vermindering van niet-biologisch
afbreekbare verpakkingen ontoereikend.

16.Wij bevelen aan dat intensieve veehouderij geleidelijk wordt afgeschaft, met
inbegrip van het elimineren van levensomstandigheden waarbij het welzijn
van dieren niet wordt gerespecteerd. Wij stellen voor gemeenschappelijke
normen voor de veehouderij in te voeren (bv. maximaal aantal dieren,
geschikte buitenruimte) en meer te investeren in niet-intensieve methoden
(extensieve en duurzame landbouw) door bedrijven financiële stimulansen en
opleiding te bieden om deze verandering te ondersteunen.
De geleidelijke afschaffing van de intensieve landbouw zal leiden tot een
vermindering van de milieuvervuiling en tot een betere bescherming van de
natuur. Bovendien zal de geleidelijke afschaffing van intensieve veehouderij de
hoeveelheid geneesmiddelen die nodig is om dierziekten aan te pakken
verminderen en de kwaliteit van ons voedsel verhogen. Intensieve veehouderij
houdt ook geen rekening met het welzijn van dieren, maar er bestaan
duurzamere vormen van landbouw, zoals extensieve veehouderij, en er zijn
subsidies nodig om landbouwers te helpen deze vormen na te streven.
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17.Wij bevelen aan het verbod op het onnodig gebruik van antibiotica en andere
diergeneesmiddelen in toevoegingsmiddelen van diervoeding scherper te
controleren: maak het hard! Wij stellen voor om het gebruik van antibiotica in
de landbouw alleen toe te staan wanneer dat absoluut noodzakelijk is om de
gezondheid en het welzijn van dieren te beschermen, in plaats van preventief.
Daarnaast moet verder worden geïnvesteerd in onderzoek naar efficiëntere
antibiotica, waarbij alternatieven worden ontwikkeld en wordt voortgebouwd
op bestaand onderzoek naar antibiotica.
De resistentie van de mens tegen antibiotica wordt groter als gevolg van het
eten van voedsel dat afkomstig is van dieren die antibiotica hebben gekregen.
Bovendien is er tijd nodig om geschikte alternatieven voor bestaande antibiotica
te creëren en ervoor te zorgen dat landbouwers zich bewust zijn van en klaar
zijn om ze te gebruiken. Wij erkennen dat er Europese richtlijnen inzake
antibiotica bestaan, maar dat deze niet in alle lidstaten op dezelfde manier zijn
toegepast. Tot slot worden diergeneesmiddelen misbruikt voor
dopingdoeleinden, zodat strengere wetgeving op dit gebied het welzijn van
dieren en hun levenskwaliteit ten goede zal komen.

18.Wij bevelen aan dat de Europese wetgeving verklaringen voorschrijft over het
gebruik van hormonale stoffen en hormoonontregelende stoffen bij de
productie van levensmiddelen: het type en de hoeveelheid van en de
blootstelling aan het gebruikte eindproduct. Op alle levensmiddelen die deze
stoffen bevatten, moeten op de verpakking gedetailleerde etiketten worden
aangebracht waarop deze informatie en de redenen voor het gebruik ervan
zijn vermeld. Daarnaast moeten we het onderzoek naar de effecten van
hormonale stoffen en hormoonontregelende stoffen op de menselijke
gezondheid versnellen.
Levensmiddelen kampen momenteel met onvoldoende traceerbaarheid, met
name wat betreft hormonale stoffen en hormoonontregelende stoffen. Wij zijn
van mening dat transparantie in de voedselproductie noodzakelijk is om de
aansprakelijkheid te waarborgen. Ook moeten consumenten de volledige
inhoud van hun voedsel kennen en vrij kunnen kiezen wat zij eten. Daarnaast is
er onvoldoende onderzoek naar de gevolgen voor de mens (en de potentiële
risico’s) van de consumptie van levensmiddelen met hormonale stoffen en
hormoonontregelaars.
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19.Wij raden aan om de consumptie van verwerkte levensmiddelen te
ontmoedigen door ongezonde levensmiddelen te belasten en de opbrengsten
te investeren in gezond voedsel. Wij stellen voor een Europees scoresysteem
voor gezond voedsel in te voeren op basis van beste praktijken in de lidstaten
om levensmiddelen te etiketteren en consumenten te informeren over de
gezondheidseigenschappen van levensmiddelen.
Op deze manier kunnen de bijeengebrachte middelen worden gebruikt als
middel om bewustmakingsmaatregelen en promotiecampagnes te ontwikkelen,
gezonde voeding in het onderwijs te prioriteren en ongezond voedsel minder
zichtbaar te maken in supermarkten. Door te investeren in gezond voedsel
verbetert tevens de algemene gezondheid van de bevolking, waardoor de
overheidsuitgaven die nodig zijn om gezondheidsproblemen als gevolg van
ongezonde voeding aan te pakken, worden verlaagd. Bovendien denken we dat
belastingen en subsidies bedrijven ertoe zullen aanzetten om gezondere
levensmiddelen te produceren.

Werkgebied 3: Onze economie en consumptie heroriënteren
Subgebied 3.1 Overproductie en overconsumptie reguleren

20.Wij bevelen aan dat de EU meer maatregelen neemt om consumenten in staat
te stellen en te stimuleren om producten langer te gebruiken. De EU moet
geplande veroudering tegengaan door de garantie van producten te verlengen
en een maximumprijs vast te stellen voor reserveonderdelen na de
garantieperiode. Alle lidstaten moeten een belastingvermindering voor
reparatiediensten invoeren, zoals in Zweden het geval is. Fabrikanten moeten
worden verplicht de verwachte levensduur van hun producten te vermelden.
De EU moet via een internetplatform en via onderwijs informatie verstrekken
over het hergebruik en de reparatie van producten.
Onze weggooi- en op eenmalig gebruik gebaseerde samenleving is niet
duurzaam omdat deze te veel afval genereert. Door de voorgestelde
maatregelen ten uitvoer te leggen, zullen we toewerken naar een samenleving
van hergebruikte, herstelde en minder producten , herstelt en vermindert, zodat
overconsumptie wordt teruggedrongen.
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21.Wij bevelen de EU aan strengere milieunormen voor de productie toe te
passen en te zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden in de hele
productieketen. De productienormen van de EU moeten duurzamer zijn, in alle
lidstaten worden geharmoniseerd en op ingevoerde goederen worden
toegepast. Deze moeten ook sociale normen omvatten, zoals een leefbaar
loon voor werknemers die de goederen produceren en goede
arbeidsomstandigheden in fabrieken. Producten die niet aan deze normen
voldoen, moeten gevolgen ondervinden.
Het is belangrijk in Europa homogene milieu- en sociale productienormen vast
te stellen om ervoor te zorgen dat alle aangeboden producten op duurzame
wijze worden geproduceerd. Deze maatregelen zijn van cruciaal belang om onze
economie om te buigen en de productiepatronen van bedrijven te veranderen.

22.Wij bevelen de EU en de lidstaten aan maatregelen in te voeren om reclame
voor producten die schadelijk zijn voor het milieu te beperken. Producten met
een lage duurzaamheidsscore moeten een verplichte disclaimer hebben in alle
vormen van reclame waaruit blijkt dat zij schadelijk zijn voor het milieu. Voor
producten die helemaal niet duurzaam zijn, moet de EU reclame verbieden.
Reclame stimuleert consumptie; producten die schadelijk zijn voor het milieu
mogen niet worden gepromoot. Op die manier zullen mensen minder geneigd
zijn producten te kopen die schadelijk zijn voor het milieu.

23.Wij bevelen de EU aan de infrastructuur voor statiegeldregelingen voor alle
primaire verpakkingen van glas, plastic, aluminium enz. in de hele EU op
homogene wijze in te voeren en uit te breiden. Waar mogelijk moeten
fabrikanten de geretourneerde recipiënten hergebruiken door ze te
steriliseren in plaats van alleen het materiaal te recyclen. Naast voedsel- en
drankverpakkingen moet de regeling ook andere soorten flessen en
verpakkingen omvatten, zoals shampooflessen.
Op dit moment gooien consumenten te veel verpakkingen af die onze
ecosystemen vervuilen en vernietigen. Statiegeldregelingen helpen afval te
verminderen door burgers te motiveren verpakkingen terug te brengen in plaats
van ze weg te gooien. Door de regeling uit te breiden, gebruiken we minder
hulpbronnen en verminderen we de hoeveelheid afval die we produceren.
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Subgebied 3.2 Afval verminderen

24.Wij bevelen aan dat een betere uitvoering van het beleid inzake de circulaire
economie op Europees niveau wordt bevorderd, gericht op zowel
ondernemingen als burgers, in de vorm van financiële stimulansen voor
degenen die daaraan voldoen.
Omdat productiebedrijven hun personeel inkrimpen of zelfs in gebreke
blijven/sluiten, zullen veel mensen werkloos worden. Door werklozen om te
scholen, zullen we milieuvriendelijke praktijken bevorderen en tegelijkertijd de
werkloosheid terugdringen en de modernisering van een gediversifieerde
economie bevorderen.

25.Wij bevelen aan dat de EU het gebruik reguleert van milieuvriendelijke
verpakkingen (d.w.z. verpakkingen van biologisch afbreekbare of
recycleerbare producten, of, waar mogelijk, duurzamere producten) en/of het
gebruik van minder volumineuze verpakkingen, die ook in de vorm van een
QR-code de informatie bevat die relevant is voor het proces van recycling
en/of verwijdering van de verpakkingen na gebruik.
Omdat deze aanbeveling zal leiden tot minder verpakking, minder
afvalproductie en dus minder vervuiling, en dus tot een schoner milieu en
uiteindelijk tot een kleinere koolstofvoetafdruk. Bovendien zal de belastingdruk
op de producenten worden verminderd.

Subgebied 3.3 Eerlijke producten, gelijke toegang en rechtvaardige consumptie

26.Wij bevelen de Europese Unie aan een rechtskader vast te stellen om te zorgen
voor betaalbare en betere toegang tot lokale en hoogwaardige
levensmiddelen voor alle Europese consumenten.
Omdat er momenteel op EU-niveau geen consensus bestaat over wat lokaal en
kwalitatief hoogwaardig voedsel is. Deze lacune moet worden opgevuld.
De invoer van producten van lage kwaliteit heeft directe negatieve gevolgen
voor het milieu. Om de klimaatverandering aan te pakken, moeten we alle
oorzaken ervan aanpakken, met inbegrip van de invoer van producten van lage
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kwaliteit: de vervoersafstand moet worden verminderd en de voorkeur moet
worden gegeven aan seizoensgebonden producten.
Deze aanbeveling is veelbelovend omdat zij ook van toepassing zou kunnen zijn
op niet-voedingsproducten.

27.Wij bevelen de Europese Unie aan onderzoek en ontwikkeling aan te
moedigen, met financieringsregelingen, om duurzamere en betaalbaardere
producten op de Europese markt te introduceren. De Europese Unie moet ook
overleg plegen met de burgers, op alle besluitvormingsniveaus, ook op lokaal
niveau, om hun behoeften aan duurzame producten in kaart te brengen.
Wij zijn van mening dat er een gebrek is aan onderzoek naar duurzame
producten en dat er dringend behoefte is aan meer middelen voor onderzoek,
zodat Europeanen toegang hebben tot duurzame en betaalbaardere duurzame
producten.
Burgers moeten deelnemen aan het besluitvormingsproces. De agenda voor
onderzoeks- en innovatieacties moet samen met de burgers worden
vastgesteld.
Burgers moeten worden geïnformeerd over de follow-up en feedback krijgen.

28.Wij bevelen de Europese Unie aan een regelgevingsmechanisme te
ontwikkelen voor modeproducten die de gemeenschappelijke markt
binnenkomen. Dit mechanisme zou gericht zijn op het stimuleren van een
betere consumptie dankzij een indicator die garandeert dat het product aan
duurzaamheidscriteria voldoet.
De modesector, die producten van lage kwaliteit buiten de Europese grenzen
produceert, voldoet niet aan ethische normen en is niet duurzaam.
Wij moeten een eerlijk mechanisme vinden dat een beter verbruik voor de
consument mogelijk maakt. Het is echter belangrijk om de belastingen niet te
verhogen, wat negatieve gevolgen zal hebben voor de Europese consumenten
en hun koopkracht zal verminderen.
De consument moet weten onder welke voorwaarden de door hem gekochte
producten worden vervaardigd en of zij aan duurzame kwaliteitsnormen
voldoen.
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Werkgebied 4: Op weg naar een duurzame samenleving
Subgebied 4.1 Hernieuwbare energie nu

29.Wij bevelen de EU aan om in een overgangsperiode maatregelen te nemen om
CO2-filters verplicht te stellen, met name voor steenkoolcentrales, zolang we
nog steeds afhankelijk zijn van conventionele energie. Daarnaast bevelen wij
aan dat de EU financiële steun verleent aan lidstaten die niet over financiële
middelen beschikken om CO2-filters toe te passen. De steun is afhankelijk van
de naleving van het klimaatbeleid van de EU in verband met de Overeenkomst
van Parijs, de Green Deal en elke nieuwe klimaatwet.
Dit is een concrete stap om te blijven investeren in onderzoek naar veilige
energieproductie en om de EU-lidstaten te ondersteunen bij de geleidelijke
verwezenlijking
van
reeds
vastgestelde
gemeenschappelijke
reductiedoelstellingen.
Wij weten dat het gebruik van brandstoffen leidt tot broeikasgassen en dat de
EU-lidstaten dit soort energie moeten verminderen om te voldoen aan de
Overeenkomst van Parijs. Aangezien we de CO2-uitstoot niet meteen kunnen
stoppen en we nog steeds afhankelijk zijn van steenkool, moeten we zowel
kortetermijn- als langetermijnmaatregelen nemen.
Aangezien CO2-reductie een gemeenschappelijk belang is dat gevolgen heeft
voor alle burgers, zowel in de lidstaten als daarbuiten, heeft de EU als instelling
haar eigen verantwoordelijkheden en doet zij aanbevelingen en maakt zij
oplossingen mogelijk, aangezien de lidstaten de doelstellingen niet alleen
kunnen verwezenlijken.

30.Wij bevelen aan de intensieve industriële veeteelt te verminderen om de
productie van methaan en waterverontreiniging te verminderen. Daartoe
herziet de EU haar gemeenschappelijk landbouwbeleid om haar subsidies te
richten op duurzame en lokale landbouw, onder meer ondersteund door een
etiketteringsregeling waarmee consumenten duurzame vleesproducten
kunnen herkennen. Daarnaast moedigen wij de EU aan te investeren in
methoden voor hergebruik van afval van dierlijke productie en andere
industrieën.
De bevolking groeit, waardoor de vraag naar vlees in de toekomst toeneemt.
Daarom moeten we de vleesconsumptie verminderen.

Panel 3 sessie 3 - 14

Europees burgerpanel 3: “Klimaatverandering en milieu / Gezondheid”

Wij zijn van mening dat de veehouderij de meest voor de hand liggende plaats
is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, aangezien methaan
broeikasgassen produceert.
Wij weten allemaal dat we minder vlees moeten consumeren, en het gevolg is
dat we de veestapel moeten inkrimpen.

31.Alhoewel het een kostenintensief proces is om groene waterstof te genereren,
aangezien 75 % energie moet worden geproduceerd om 25 % waterstof te
krijgen, zijn er meerdere positieve kanten aan dit soort energie. De beste
oplossing kan zijn energie zonder CO2 te produceren terwijl we groene
waterstof ontwikkelen. Windenergie moet worden gebruikt voor de productie
van groene waterstof en de EU moet meer investeringen doen, de productie
van windenergie opvoeren en energie opslaan voor toekomstige doeleinden.
Groene waterstof is flexibel en kan worden opgeslagen, en als er vraag is,
kunnen we die energie gebruiken. Omdat er geen CO2-verontreiniging is.

Subgebied 4.2 Veranderingen ondersteunen
32.Wij bevelen de EU aan een dwang- en beloningssysteem op te zetten om
vervuiling van water, bodem en lucht en door straling aan te pakken. Het
opleggen van boetes aan vervuilers, in combinatie met de verplichte
ondersteuning van een deskundige organisatie die specifiek is ontworpen om
entiteiten te helpen bij het elimineren van verontreiniging en het herstellen
van het ecosysteem. Deze deskundige organisatie moet een leidende rol
spelen bij het voorkomen en beheersen van de verontreiniging.
Omdat het belangrijk is de verantwoordelijkheden van de vervuilers te
benadrukken en entiteiten te stimuleren om verontreiniging terug te dringen
met het oog op het tot nul terugbrengen van verontreiniging. Het is van cruciaal
belang een gezonde planeet te hebben, aangezien deze rechtstreeks verband
houdt met ons welzijn en ons toekomstige bestaan.
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33.Wij bevelen de EU aan een specifieke website/platform op te zetten die/dat
door meerdere deskundigen wordt geverifieerd - met regelmatig bijgewerkte
en diverse wetenschappelijke milieu-informatie - die gemakkelijk toegankelijk
en transparant is voor alle burgers. Deze website/dit platform is gekoppeld
aan een forum waar burgers en deskundigen kunnen interageren. Wij raden
ook sterk aan een mediacampagne te starten om deze website/dit platform te
promoten (bijvoorbeeld via sociale media zoals YouTube, TikTok en LinkedIn).
Alle burgers moeten beschikken over onafhankelijke, wetenschappelijk
onderbouwde
informatiebronnen
om
inzicht
te
krijgen
in
klimaatveranderingskwesties (de gevolgen ervan en de noodzakelijke stappen
om deze om te keren) en om nepnieuws aan te pakken. De mediacampagne zal
hen bewust maken van het bestaan van dit platform/deze website. Het is ook
belangrijk dat de door de website/het platform verstrekte informatie
begrijpelijk is voor alle burgers, met toegang tot het bronmateriaal voor
degenen die zich in het onderwerp willen verdiepen.

34.Wij bevelen aan dat de EU de hoeveelheid ingevoerde goederen die qua
ecologische voetafdruk niet aan de EU-normen voldoen, vermindert.
Omdat we er daarbij voor zorgen dat in de EU ingevoerde goederen een
groenere voetafdruk hebben. Het doel is de wereldwijde vervuiling terug te
dringen. Het is ook belangrijk om landen te laten zien aan welke normen zij
moeten voldoen als zij goederen naar de EU willen uitvoeren.

35.Wij bevelen aan dat de EU de dialoog over klimaatverandering tussen alle
besluitvormingsniveaus, van het lokale (burgers) tot het mondiale (nationale,
internationale en intercontinentale) niveau (nationaal, internationaal en
intercontinentaal), aanmoedigt, bevordert en faciliteert om tegemoet te
komen aan de zorgen van alle betrokken partijen.
Omdat dialoog en consensus de beste manier zijn om het hoofd te bieden aan
de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering: indien de partijen elkaar
begrijpen, is er meer bereidheid om een gemeenschappelijke basis te vinden.
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Subgebied 4.3 Milieuvriendelijk vervoer

36.Wij bevelen aan dat de EU de Europese lidstaten financieel ondersteunt om
de connectiviteit van plattelandsgebieden te verbeteren. Dit moet gebeuren
door een Europees openbaarvervoernetwerk te ontwikkelen op basis van
betaalbare prijzen (prioriteit voor spoorwegen) en met stimulansen voor het
gebruik van openbaar vervoer. Daartoe moet ook in plattelandsgebieden
binnen een kort en realistisch tijdsbestek internetconnectiviteit worden
ontwikkeld.
Wij bevelen dat aan omdat er geen sprake is van gelijke toegang tot openbaar
vervoer en internetconnectiviteit voor landelijke en stedelijke gebieden. Een
gemeenschappelijk Europees project zou aan kracht winnen doordat alle
burgers het gevoel zouden krijgen dezelfde rechten te genieten. Een verbeterd
openbaarvervoernetwerk en internetconnectiviteit zouden de bevolking ertoe
aanzetten zich in plattelandsgebieden te vestigen. Dit proces zou de vervuiling
verminderen, aangezien minder mensen in drukke steden zouden wonen.

37.Wij bevelen de verbetering aan van bestaande vervoersinfrastructuur die in
onbruik is of die vanuit ecologisch oogpunt nog kan worden verbeterd (om er
elektrische treinen op te laten rijden). Dit proces moet tot doel hebben
milieubeschermde gebieden niet te schaden.
Verbetering van de bestaande infrastructuur zou voorkomen dat te veel
middelen worden besteed en schade wordt toegebracht aan beschermde
gebieden die belangrijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit. Meer
spoorweginfrastructuur zou leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot en
een toename van de mobiliteit van de bevolking van stedelijke naar
plattelandsgebieden.
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38.Wij bevelen aan dat de EU de aankoop bevordert van elektrische voertuigen
die voldoen aan goede normen wat betreft de levensduur van batterijen. Dit
zou kunnen worden gedaan door EU-stimulansen voor alle EU-lidstaten en
door verbetering van de elektrische infrastructuur. Tegelijkertijd moet zij
investeren in de ontwikkeling van andere niet-vervuilende technologieën,
zoals biobrandstoffen en waterstof voor voertuigen waarvan de elektrificatie
moeilijk te verwezenlijken is, zoals boten en vrachtwagens.
Wij bevelen dit aan omdat elektriciteit de snelste manier is om de emissies van
voertuigen te verminderen, samen met andere energiebronnen zoals waterstof
en biobrandstoffen. De snelste, meest economische en haalbare oplossing is
inderdaad elektriciteit, gevolgd door biobrandstoffen. Op langere termijn moet
groene waterstof een aanvullende rol spelen om vervoerswijzen die niet kunnen
worden geëlektrificeerd, hierbij te betrekken.

Werkgebied 5: Zorg voor iedereen
Subgebied 5.1 Het gezondheidszorgstelsel versterken

39.Wij bevelen aan dat de Europese Unie gemeenschappelijke
gezondheidsnormen waarborgt, maar ook aandringt op fatsoenlijke
minimumlonen, een maximumaantal werkuren en dezelfde opleidingsnormen
voor dezelfde certificeringen voor gezondheidswerkers in de hele Europese
Unie.
Bij gebrek aan gemeenschappelijke gezondheidsnormen, lonen en opleidingen
voor gezondheidswerkers kunnen verschillen tussen de lidstaten leiden tot
onevenwichtige situaties in de Europese Unie. Standaardisering van de
gezondheidszorg zou kunnen bijdragen tot een sterker, efficiënter en
veerkrachtiger systeem (covidcrisis is voorbeeld van de stabiliteit van onze
systemen). Het zou ook de uitwisseling van kennis en informatie in de sector van
de gezondheidswerkers vergemakkelijken.
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40.Wij bevelen aan dat de Europese Unie waarborgt dat behandelingen in de hele
EU van gelijke kwaliteit zijn en tegen een eerlijke lokale kostprijs worden
verstrekt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd door de
bevoegdheden van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) uit te breiden
of een nieuw gespecialiseerd Europees agentschap voor overheidsopdrachten
op te richten, dat bevoegd zou zijn om voor alle lidstaten over betere prijzen
voor geneesmiddelen te onderhandelen. Het risico van monopolies in de
farmaceutische industrie moet tot een minimum worden beperkt.
Gelijke medische voorzieningen en behandelingen garanderen gelijke rechten
van alle Europese burgers in de EU op gezondheidsgebied. Grotere
aankoopcapaciteit zorgt voor betere aanbestedingsovereenkomsten. Dit mag
echter niet leiden tot monopolistische structuren en gelobby door de
farmaceutische industrie. Het covidcrisisbeheer is een goed voorbeeld van
gezamenlijk gezondheidsbeheer door de Europese Unie als geheel.

41.Wij bevelen aan een Europese databank voor de gezondheidszorg op te zetten,
waarin medische dossiers beschikbaar zouden zijn in noodgevallen of bij
ziekte. Deelname moet facultatief zijn en de bescherming van
persoonsgegevens moet worden gewaarborgd.
Toegang tot gegevens en gegevensgebruik maakt een snelle reactie op
levensbedreigende situaties mogelijk. Hacking of misbruik is een grote
bedreiging voor een dergelijk Europees zorggegevensbestand. Daarom moeten
de gegevens worden beveiligd, moet deelname facultatief blijven en moeten
veiligheidsbedreigingen worden voorkomen.

42.Wij bevelen de Europese Unie aan om reeds bestaande onderzoeks- en
innovatieprogramma’s op het gebied van gezondheid verder te ontwikkelen
en te synchroniseren, zoals dat gebeurt in het kader van het bestaande
programma Horizon Europa. De uitkomsten van academisch onderzoek
moeten in alle lidstaten vrij beschikbaar worden gesteld.
De wetenschappelijke samenwerking op EU-niveau kan de wetenschappelijke
capaciteiten en kennis van individuele onderzoekers verrijken. Het delen van
kennis kan bijvoorbeeld leiden tot vroegtijdige diagnose en betere
behandelingen ter vermindering van ernstige en dodelijke ziekten in heel
Europa. Het zou ook de zelfvoorziening van Europa op het gebied van
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geneesmiddelen en uitrusting ten goede komen.

43.Wij bevelen aan dat de Europese Unie haar budget voor gezamenlijke
onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van gezondheid verhoogt
(zonder bezuinigingen op andere EU-gezondheidsgerelateerde programma’s).
Dit zou ook de Europese wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen in het
algemeen versterken.
Gezondheidsgerelateerd onderzoek en investeringen zullen op lange termijn de
preventieve geneeskunde versterken en de gezondheidsgerelateerde kosten
verlagen. Meer financiering zou de Europese braindrain naar andere
ontwikkelde landen met een hoger budget voor onderzoek en ontwikkeling op
gezondheidsgebied kunnen voorkomen. Deze financiering mag niet afkomstig
zijn van reeds bestaande financiële middelen voor gezondheidszorg.

Subgebied 5.2 Een breder begrip van gezondheid

44.Wij bevelen aan een gezondheidsweek te introduceren als initiatief van de
Europese Unie in alle lidstaten, in dezelfde week, over alle
gezondheidskwesties en met bijzondere aandacht voor geestelijke
gezondheid. In de loop van deze week zullen alle belangrijke thema’s over
geestelijke gezondheid gezamenlijk worden behandeld en gepromoot, samen
met andere reeds bestaande initiatieven, zoals die van de organisatie Mental
Health Europe.
Wij bevelen dit aan omdat alle Europese burgers zich aanvaard en betrokken
moeten voelen, vooral zij die te lijden hebben onder geestelijke
gezondheidsproblemen. Bovendien moet het bewustzijn van geestelijke
gezondheidsproblemen worden genormaliseerd en verbeterd, en moeten
aanverwante sociale kwesties zoals discriminatie worden voorkomen. Doordat
de geestelijke gezondheidsproblemen als gevolg van de pandemie zijn
toegenomen en waarschijnlijk zullen voortduren, wint dit initiatief nog aan
belang.
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45.Wij bevelen aan dat sanitaire producten voor vrouwen fiscaal niet langer als
luxeproducten worden beschouwd, aangezien het om essentiële producten
gaat. Wij bevelen ook aan om hormonale anticonceptiemiddelen die worden
gebruikt om medische redenen, zoals fibromyalgie en endometriose, te
belasten als een reguliere medische behandeling. Wij bevelen ook aan dat de
Europese Unie de harmonisatie van medisch begeleide reproductieve
behandelingen voor alle vrouwen (alleenstaande of getrouwde) in alle
lidstaten aanmoedigt.
In sommige Europese landen worden sanitaire producten voor vrouwen als
luxeproducten
belast,
wat
oneerlijk
is.
Bepaalde
hormonale
voorbehoedsmiddelen worden gebruikt voor medische doeleinden en moeten
daarom
dienovereenkomstig
worden
belast.
Omdat
voor
vruchtbaarheidsbehandelingen van vrouwen, zoals in-vitrofertilisatie en het
invriezen van eitjes, in de verschillende lidstaten verschillende
toelatingsvoorwaarden gelden en de Europese Unie zich moet inspannen om
deze te harmoniseren.

46.Wij bevelen aan dat de Europese Unie een krachtig standpunt inneemt door
alle lidstaten te beïnvloeden om in voorkomend geval kwesties op het gebied
van geestelijke gezondheid en seksuele voorlichting op te nemen in hun
leerplannen. Om de lidstaten te helpen dergelijke kwesties in de
schoolcurricula op te nemen, moet de Europese Unie een
standaardprogramma voor geestelijke gezondheid en seksuele kwesties
ontwikkelen en beschikbaar stellen.
Discriminatie en taboes met betrekking tot geestelijke gezondheidskwesties
moeten worden teruggedrongen. Ook moeten onjuiste informatie en
onwetenschappelijke benaderingen worden vermeden. Seksuele voorlichting is
bovendien van fundamenteel belang voor een gezond leven en een gezonde
gemeenschap en voorkomt problemen zoals tienerzwangerschappen.
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47.Wij bevelen aan dat de Europese Unie binnen de lidstaten en voor alle burgers
een beter communicatiesysteem ontwikkelt voor al haar initiatieven op het
gebied van geestelijke gezondheid, namelijk het gezondheidsportaal voor
goede praktijken. De leden van het Europees Parlement zouden deze goede
praktijken aan elkaar kunnen presenteren om ze beter bekend te maken in de
lidstaten.
De burgers zijn niet goed geïnformeerd over de initiatieven van de Europese
Unie en dankzij de uitwisseling van goede praktijken kunnen we van elkaar leren.

Subgebied 5.3 Gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen

48.Wij bevelen de EU aan minimumnormen vast te stellen en te bevorderen voor
hoogwaardige tandheelkundige zorg, met inbegrip van profylaxe, voor alle EUlidstaten. Gratis tandheelkundige zorg moet beschikbaar zijn voor kinderen,
groepen met een laag inkomen en andere kwetsbare groepen. Over 15 tot 20
jaar moet de EU garanderen dat iedereen toegang heeft tot betaalbare
tandheelkundige zorg.
Wij bevelen dit aan omdat tandheelkundige zorg momenteel niet betaalbaar is
voor vele inwoners van de EU. Het gebrek aan tandheelkundige zorg en
tandprofylaxe schaadt hun gezondheid en levensvooruitzichten. De EU moet om
te beginnen een minimumnorm voor tandheelkundige zorg vaststellen en gratis
tandheelkundige zorg voor kinderen en voor groepen met een laag inkomen
verplicht stellen. Uiteindelijk moet iedereen recht hebben op hoogwaardige
tandheelkundige zorg.

49.Wij bevelen aan om gezondheid en gezondheidszorg op te nemen in de
gedeelde bevoegdheden van de EU en de EU-lidstaten. Om deze nieuwe
gedeelde bevoegdheid erin op te nemen, moet artikel 4 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) worden gewijzigd.
Wij bevelen dit aan omdat de Europese Unie momenteel niet over voldoende
bevoegdheden beschikt om wetgeving op het gebied van gezondheidszorg vast
te stellen. De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat de EU sterker aanwezig
moet zijn in het gezondheidsbeleid. Deze verdragswijziging zal de EU in staat
stellen meer te doen om gezondheidszorg voor alle EU-burgers te waarborgen
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en bindende verordeningen en besluiten uit te vaardigen.

50.Wij bevelen de EU aan om gratis cursussen over het verlenen van eerste hulp
aan alle EU-burgers beschikbaar te stellen. De EU zou kunnen overwegen
dergelijke cursussen verplicht te stellen voor studenten en op de werkplek
(zowel in de openbare als in de particuliere sector). Deze cursussen moeten
ook praktisch en terugkerend zijn en aangepast aan de leeftijd van de
leerlingen. Er moet ook een minimumaantal defibrillatoren beschikbaar zijn
op openbare plaatsen in alle EU-lidstaten.
Wij bevelen dit aan omdat veel mensen in de Europese Unie niet voorbereid zijn
om op te treden wanneer iemand hulp nodig heeft en omdat zij geen
eerstehulptechnieken kennen. Daardoor gaan veel mensenlevens verloren. Op
sommige openbare plaatsen zijn defibrillatoren niet beschikbaar.

51.Wij bevelen de Europese Unie aan ervoor te zorgen dat particuliere
zorgaanbieders niet op oneerlijke wijze profiteren van overheidsmiddelen en
geen middelen wegtrekken uit de volksgezondheidsstelsels. De Europese Unie
moet de lidstaten krachtige aanbevelingen doen om de financiering van de
openbare gezondheidszorg te verhogen.
Wij bevelen dit aan omdat de Europese Unie en de lidstaten van de Europese
Unie verplicht zijn al hun burgers toegang tot gezondheidszorg te garanderen.
Bovendien betekent een sterker openbaar gezondheidszorgstelsel ook beter
voorbereid zijn op toekomstige pandemieën.
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Bijlage: ANDERE AANBEVELINGEN DIE DOOR HET PANEL ZIJN ONDERZOCHT EN
NIET ZIJN AANGENOMEN

Werkgebied 1: Een beter leven
Subgebied 1.1 Een gezonde levensstijl

Wij bevelen de EU aan alle lidstaten een aanbeveling te doen over beste
praktijken voor het verbieden of beperken van reclame voor alcohol en tabak
in alle vormen van media voor alle leeftijdsgroepen, maar met de nadruk op
jonge doelgroepen. De EU moet zorgen voor de handhaving van wetten die de
verkoop van deze producten aan minderjarigen aan banden leggen. Alle
lidstaten moeten wetten ten uitvoer leggen, met sancties, inzake roken in
openbare ruimten, met name onderwijsvoorzieningen, en specifieke
rookruimten creëren.
Een ongezonde levensstijl mag niet voorkomen in reclame en moet minder
zichtbaar zijn in het openbare leven. Bovendien zijn alcohol en tabak enkele van
de meest gebruikte schadelijke stoffen en deze aanbeveling zal misbruik van
deze stoffen voorkomen.

Wij bevelen aan dat de EU de lidstaten ondersteunt bij het opnemen van
lessen over koken op een duurzame, gezonde en smakelijke manier in de
nationale leerplannen. De EU kan dit ondersteunen door middel van gezonde
kookgidsen, zowel online als in gedrukte vorm. Dit moet proactief worden
geadverteerd op traditionele en sociale media om een jong publiek te
bereiken. Wij moeten ook ouders voorlichten zodat zij leren wat de beste
manier is om voedsel te gebruiken om een gezonde levensstijl aan te nemen.
Onderzoek op dit gebied moet worden gestimuleerd en verrijkt.
Kook- en voedingscursussen op school zouden de gezondheid van jongeren
verbeteren en de consumptie van fastfood ontmoedigen. Onderwijs aan
kinderen stelt hen in staat om wat zij hebben geleerd terug te koppelen naar
hun ouders. Bovendien zou het voorlichten van ouders over een gezonde
levensstijl een goed precedent vormen voor kinderen.
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Wij bevelen aan om de publiekscampagne van de Europese Commissie
„HealthyLifestyle4All” over een gezonde levensstijl en de voordelen van
sociale activiteiten te intensiveren met concrete voorbeelden en een
holistische aanpak. Voorlichtingscampagnes moeten worden gericht op
welomschreven doelgroepen en er moeten passende communicatiemiddelen
worden gekozen voor elk van de doelgroepen. Voorts is het belangrijk te
voorzien in belonings- en stimuleringsregelingen om positief gedrag te
bevorderen. Influencers, beroemdheden of autoriteiten moeten deel
uitmaken van de campagnes. Zij moeten de dubbele winst voor zowel de
gezondheid als het milieu en het klimaat belichten. Bovendien moeten
subsidies voor gratis openbare sport in alle lidstaten beschikbaar zijn.
Gezondere levensstijlen hebben een positief effect op het zorgstelsel doordat
zij gezondheidsproblemen verminderen. Lichamelijke gezondheid heeft een
impact op de geestelijke gezondheid en het welbevinden. De huidige
campagnes zijn onvoldoende bekend. Het erbij betrekken van rolmodellen en
influencers maakt ze doeltreffender en motiverender.

Wij bevelen een voorlichtingscampagne aan over gezond voedsel en voeding.
De EU moet hogere belastingen op vlees en suiker in de lidstaten
aanmoedigen. Er moet worden nagegaan hoe gezond en ongezond voedsel
kunnen worden onderscheiden en in verschillende btw-schijven kunnen
worden geplaatst. Wij raden aan zeer duidelijke waarschuwingen te plaatsen
op zeer ongezonde levensmiddelen (zoals tabaksproducten). Daarnaast
bevelen wij een Europese voedingsscore aan, met relevante informatie en een
QR-code waarmee consumenten beter geïnformeerde beslissingen kunnen
nemen. Mogelijkheden onderzoeken om gezond voedsel goedkoper te maken
dan junkfood en om het aantrekkelijker te maken voor landbouwers om
gezonde producten te produceren.
Gezond voedsel is de basis voor een gezond leven. Er moet aandacht worden
besteed aan zowel de productie- als de consumentenzijde. De productie van
gezonde producten heeft ook positieve gevolgen voor het milieu en kan lokale
landbouwers helpen ondersteunen. Als er meer gezonde levensmiddelen
worden geproduceerd, zullen de prijzen dalen en zal de vraag toenemen.
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Subgebied 1.2 Milieu-educatie

Wij bevelen de EU aan een financieringsregeling op te zetten om de opname
van een programma voor milieu-educatie op lange termijn in de nationale
onderwijsstelsels voor kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs te
stimuleren. Deze financieringsregeling moet middelen omvatten die bestemd
zijn voor ouders die financiële bijstand nodig hebben.
De huidige onderwijsstelsels bevatten onvoldoende praktische elementen die
directe en diepgaande interactie tussen kinderen en het milieu bevorderen. De
bestaande programma’s, die voor de korte termijn worden opgesteld, zijn
heterogeen en niet bevorderlijk voor de noodzakelijke mentaliteitsverandering.
Ouders moeten worden geholpen om ervoor te zorgen dat alle kinderen in
gelijke mate van het programma kunnen profiteren en dat geen van hen om
financiële redenen wordt uitgesloten.

Werkgebied 2: Ons milieu en onze gezondheid beschermen
Subgebied 2.1 Een gezonde natuurlijke omgeving

Wij bevelen aan onmiddellijk de hoogst mogelijke norm voor waterkwaliteit
in de hele EU toe te passen. Om water te sparen, stellen we een
beloningssysteem voor dat gebaseerd is op een beprijzing van water die
minder verbruik aanmoedigt en beloont, bijvoorbeeld: (1) door een
dynamisch systeem in te voeren dat consumenten aanmoedigt om onder het
gemiddelde waterverbruik te blijven (d.w.z. waarbij een stijging van het
waterverbruik met 10 % de prijs met 11 % doet stijgen); (2) door een
emissierechtensysteem in te voeren voor water dat verontreinigd is door
productiebedrijven, wat vergelijkbaar is met de reeds bestaande markt voor
koolstofvergunningen.
Deze aanbeveling wordt gerechtvaardigd door het feit dat prijsverhogingen
voor alle gebruikers een prikkel zijn om bewuster beslissingen te nemen over
hun verbruik. Gezien de verschillende situaties in de EU-landen en met het oog
op een sociaal rechtvaardig systeem, kunnen we armere bevolkingsgroepen op
het gebied van waterbeheer ondersteunen door mee te investeren in
waterinfrastructuur en -onderzoek.
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Werkgebied 3: Onze economie en consumptie heroriënteren
Subgebied 3.1 Overproductie en overconsumptie reguleren

Wij bevelen de EU aan om boetes op te leggen aan bedrijven die onverkochte
producten die het gevolg zijn van overproductie wegwerpen.
In sommige gevallen vinden bedrijven het rendabeler om onverkochte
producten weg te gooien in plaats van ze te recyclen of opnieuw te gebruiken.
Het is daarom van belang overproductie te ontmoedigen door middel van
boetes, zodat deze praktijk niet langer winstgevend is voor de producenten.

Subgebied 3.2 Afval verminderen

Wij bevelen de EU aan een afvalbeheerbeleid voor huishoudens/burgers te
ontwikkelen en uit te voeren, waarbij de nadruk ligt op de werkelijke
hoeveelheid afval die zij produceren, aangevuld met maatregelen die nodig
zijn om de burgers bewust te maken van de voordelen van vermindering van
de afvalproductie en gescheiden afvalinzameling. Ook maatregelen die gericht
zijn op sociaal achtergestelde gezinnen (bv. jonge gezinnen met kinderen,
ouderen enz.) moeten worden uitgevoerd, in overeenstemming met het
beginsel “niemand wordt achtergelaten”.
Doel is een uniforme aanpak van afvalbeheer in huishoudens te ontwikkelen, de
bescherming van het milieu door afvalvermindering te vergemakkelijken, de
circulaire economie verder te stimuleren en de efficiëntie van de
afvalinzameling te vergroten. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk,
draagt het bij tot het bewustzijn van mensen en hun gevoel van
milieuverantwoordelijkheid.
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Wij bevelen aan dat de EU de vrije concurrentie op de markt bevordert en de
particuliere sector stimuleert om actiever te worden betrokken bij de
behandeling van afval, met inbegrip van afvalwater, en bij upcycling en
recycling.
De EU is het juiste niveau om deze aanbeveling uit te voeren omdat zij een
aanvulling vormt op de kaderrichtlijn afvalstoffen en het actieplan voor de
circulaire economie. Bovendien zal de uitvoering van de aanbeveling leiden tot
meer innovatieve oplossingen op het gebied van afvalbeheer en tot een
verbetering van de kwaliteit van het afvalbeheer en van de hoeveelheid
verwerkt afval, omdat meer bedrijven aan deze activiteiten zullen deelnemen.

Subgebied 3.3 Eerlijke producten, gelijke toegang en rechtvaardige consumptie

Wij bevelen aan om industrieën binnen de Europese Unie te verplaatsen om
eerlijke producten van hoge kwaliteit te leveren en klimaatproblemen aan te
pakken.
De Europese Unie beschikt over knowhow die op haar eigen markt moet worden
gepromoot.
Als gevolg van de verplaatsing van bedrijfstakken naar landen buiten de EU, met
name in Azië, worden sommige beroepscompetenties ook verplaatst. Deze
aanbeveling heeft betrekking op de beroepsopleiding van Europese
werknemers.
Wij hameren op de noodzaak om delokalisatie tussen verschillende lidstaten te
voorkomen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.
Wij hebben vastgesteld dat de grootschalige verplaatsing van industrieën over
de hele wereld gevolgen heeft voor de Europese industrie. Lokale productie zal
dus leiden tot gezondere burgers en een gezondere omgeving.
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Werkgebied 4: Op weg naar een duurzame samenleving
Subgebied 4.3 Milieuvriendelijk vervoer

Wij bevelen aan dat grote steden sancties of subsidies krijgen, afhankelijk van
hun prestaties op het gebied van het openbaar vervoer, op het gebied van
milieu en vervuiling (elektrische voertuigen, groen openbaar vervoer,
omvorming tot voetgangersdomein, bevordering van het gebruik van fietsen,
enz.). Sancties of subsidies die gericht zijn op lokale overheden, moeten met
name worden toegepast op basis van de veranderingen die steden doorvoeren
op het gebied van ecologisch vervoer, rekening houdend met hun
uitgangspositie. Het is de Europese Unie die door middel van haar wetgeving
een aantal prestatie-indicatoren moet vaststellen voor maatregelen ter
bestrijding van verontreiniging en de proportionele vermindering ervan.
Daarbij moet rekening worden gehouden met de uitgangspositie van elke
stad.

Wij bevelen dit aan omdat steden te maken hebben gehad met
luchtverontreiniging, wat tot een aantal gezondheidsproblemen heeft geleid.
De ontwikkeling van groen vervoer zou het leven en de gezondheid van
mensen verbeteren en het broeikaseffect verminderen. Subsidies en sancties
zijn doeltreffende maatregelen om veranderingen te bevorderen en zich aan te
passen aan verschillende situaties in verschillende steden.

Wij bevelen aan dat de EU-wetgeving het gebruik van korteafstandsvluchten
en cruiseschepen beperkt en reguleert. Er moet worden voorzien in
ecologische alternatieven voor mensen wat vervoer betreft. Een van die
alternatieven is de standaardisering van spoorlijnen om de Europese
hoofdsteden met elkaar te verbinden. Wij bevelen de EU ook aan subsidies te
verlenen om het goederenvervoer te veranderen en milieuvriendelijker te
maken, zoals vervoer per trein en boot (bij korte afstanden).
Wij bevelen dit aan omdat reizen over korte afstanden te frequent, vervuilend
en gemakkelijk te vervangen zijn. Beperking van cruiseschepen zou de
verontreiniging van de zee (een kritiek milieuprobleem) en de negatieve
gevolgen voor kuststeden verminderen. Daarom moeten we betaalbare
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alternatieven creëren voor meer vervuilende vormen. Dezelfde spoorbreedte
zou spoorverbindingen tussen de Europese hoofdsteden vergemakkelijken.

Werkgebied 5: Zorg voor iedereen
Subgebied 5.2 Een breder begrip van gezondheid
Wij bevelen de Europese Unie aan om, in overeenstemming met haar
campagne HealthyLife4All, ook initiatieven te bevorderen zoals sportieve
sociale evenementen, sportactiviteiten op scholen, tweejaarlijkse Olympiades
die openstaan voor alle leeftijdsgroepen en voor alle sporten [niet voor
professionals]. We bevelen ook de ontwikkeling aan van een gratis Europese
sportapp om collectieve sportactiviteiten te stimuleren. Deze app moet
mensen helpen om via sport met elkaar in contact te komen. Bovendien
moeten deze initiatieven op grote schaal worden bekendgemaakt en
gecommuniceerd.
Met het oog op een gezondere Europese bevolking moet de Europese Unie
sport en een gezonde levensstijl bevorderen. Bovendien is de bevolking zeer
vaak niet op de hoogte van het verband tussen sport en een gezond leven. De
app is belangrijk omdat mensen meer geneigd zijn om sport te doen als ze dat
collectief doen.
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