
 

1 
 

  
 

KORTFATTET REFERAT 
Arbejdsgruppen om Klimaforandring og Miljø, ledet af Anna Pasková, Rådet/Tjekkiet 

Den 17. december 2021 kl. 14.00-16.00 
 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 
Formanden mindede efter åbning af mødet medlemmerne om, at rapporten fra det andet møde i EU-
borgerpanel 3 var tilgængelig på platformen ligesom den tredje foreløbige rapport om den 
flersprogede digitale platform. Hun meddelte også, at hun havde til hensigt at afholde et yderligere 
arbejdsgruppemøde i begyndelsen af januar 2022, på forudsætning af godkendelse fra 
medformændene for konferencens bestyrelse. 
 

2. Rapport fra borgerne fra EU-borgerpanel 3 om status for deres drøftelser 
 
Med hensyn til det arbejde, der er udført i EU-borgerpanel 3 (klimaændringer, miljø/sundhed) om det 
foreliggende emne, berettede en borgerrepræsentant om de fremskridt, der er gjort, og fremhævede 
overvejelserne om energieffektivitet og behovet for at reducere overforbrug, fremme vedvarende 
energikilder og investere i forskning. Hun henviste mere specifikt til den fælles landbrugspolitiks bidrag 
til fremme af kvalitetsforbrug og beskyttelse af naturlige levesteder. Transportens indvirkninger på 
miljøet kan mindskes ved at fremme jernbanetransport, reducere salget af nye biler og støtte 
forbrugerne i forbindelse med ombygning af biler.  
Borgerrepræsentanten mindede endvidere om behovet for en EU-politik for brintkøretøjer og en CO2-
afgift med en bonus-malus-ordning. Endelig foreslog hun, at naturens rettigheder bør sikres i EU's 
retsgrundlag.  
 
En anden borgerrepræsentant understregede det høje forureningsniveau, der er forbundet med høj 
energiefterspørgsel, som imødekommes gennem fossile brændstoffer. Da den høje efterspørgsel ikke 
fuldt ud kan erstattes af vedvarende energi, kan en mulig løsning bestå i at reducere 
energiefterspørgslen gennem regulering. Spørgsmålet om, hvorvidt kerneenergi er en løsning, skal 
afklares, men er tvivlsomt, og han forsvarede snarere øgede investeringer i kernefusion. Han nævnte 
endvidere, at byer ikke er opført bæredygtigt, og at der er behov for finansiering til at omdanne og 
genopbygge bæredygtig infrastruktur, begrænse individuel transport og fremme almennyttig offentlig 
transport for alle. Endelig henviste han til spørgsmålet om forurening af grundvandet og behovet for 
passende restriktioner for vandforurening fra industrier og store landbrugsanlæg.  
 
I den efterfølgende drøftelse blev der mindet om bidraget fra den nyligt vedtagne reform af den fælles 
landbrugspolitik og navnlig til den grønne arkitektur og dens støtte til korte forsyningskæder, sikre og 
sunde fødevarer og dyrevelfærd. Behovet for at fokusere på en "retfærdig omstilling" og at indføre 
strukturelle omstillingsforanstaltninger, som er blandt ideerne med størst tilslutning på den 
flersprogede digitale platform, blev også understreget. Spørgsmålet om transport blev rejst og behovet 
for at ændre på vaner med henblik på at anvende mere miljøvenlige transportformer. 
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3. Drøftelser om den tredje foreløbige rapport fra den flersprogede digitale platform 
 

Med hensyn til punktet om fremlæggelsen af den tredje foreløbige rapport fra den flersprogede 

digitale platform fremsatte medlemmerne følgende bemærkninger: 

• Der er behov for yderligere overvejelser med hensyn til en retfærdig omstilling; 

gennemførelsen bør ledsages af konsekvensanalyser og afbødende foranstaltninger for at skabe nye 

kvalitetsjob; nye grønne job vil kræve gode kollektive overenskomster; 

• Betydningen af uddannelse (herunder udvidelse af EU's kompetencer i denne henseende) og 

oplysning om og fokus på erfaringer fra det virkelige liv med henblik på at udvikle løsninger. 

• Det er nødvendigt at lytte til, hvad borgerne har brug for fra EU-lovgivningen for at hjælpe dem 

med at ændre adfærd, og det er nødvendigt at drøfte løsninger i stedet for problemer. 

 

På grundlag af en rundspørge blandt deltagerne blev fire emner desuden behandlet under 

drøftelserne: energi, transport, bæredygtigt og ansvarligt forbrug og forurening. Emnet landbrug blev 

udsat til den næste arbejdsgruppe på grund af tidspres og vil blive behandlet sammen med de 

resterende emner. 

 

Forslag fremsat, med tilkendegivelser af modsatrettede synspunkter under drøftelsen, om: 

 

1. Energi:   

• I forbindelse med energiomstillingen fra energi fra fossile brændstoffer til vedvarende 

energikilder bør kerneenergi tages i betragtning;  

• Energiforbruget bør nedbringes som en førsteprioritet; 

• Potentialet i mikrokraftvarme skal udnyttes mest muligt; 

• Der bør ikke længere ydes støtte til fossile brændstoffer: Gas og atomkraft skal ikke 

klassificeres som grønne investeringer og ingen finansiering af gasinfrastruktur i den nye gaspakke;  

• Brint, geotermisk energi, biobrændstoffer, behov for prisincitamenter, mobilisering af 

risikovillig kapital skal også overvejes;  

• Fordele og omkostninger ved alle energikilder skal sammenlignes for at finde frem til de mest 

effektive energikilder med henblik på at give borgerne mulighed for at træffe informerede 

beslutninger. 

 

2. Transport: 

• Tilpasse antallet af krydstogtskibe; forbedre jernbanenettet; tilskynde til cykling; fremme dele-

mobilitet; 

• Sikre tilgængelig, sikker og økonomisk overkommelig mobilitet for alle — overvejelser om 

forskellige og specifikke mobilitetsbehov (landdistrikter, lavindkomstgrupper, personer med handicap, 

kvinder); deling; 

• Begrænse overdrevent/overforbrug af mobilitet (med hensyn til turisme). 

 

3. Bæredygtigt og ansvarligt forbrug: 

• Investering i faciliteter til oplagring af energi; 
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• Gøre elektriske køretøjer og hybridkøretøjer økonomisk overkommelige (prissignaler er fortsat 

afgørende for borgerne); 

• Uddanne, informere og øge bevidstheden (livslang læring);  

• Anvende mere miljøvenlig emballage, der er let at genanvende;  

• Placere ansvaret hos producenterne ved at regulere, hvad der kan markedsføres, og undgå at 

flytte deres ansvar over på forbrugere/borgere; 

• Støtte bottom-up-initiativer og -løsninger udviklet af SMV'er; 

• Tage højde for et produkts samlede livscyklus og fremme den cirkulære økonomi, anerkende 

lokal produktion/EU-produktion og flytte produktionen til EU; 

• Knytte bæredygtig produktion til "Made in Europe"-dagsordenen; Anvende lokale grønne 

offentlige indkøb. 

 

 

4. Forurening: 

• Der bør tages hensyn til indvirkningerne langs/hele vejen rundt i produkternes livscyklus i 

forbindelse med kravene til markedsføring i EU, da dette også er en drivkraft for importerede 

produkter og deres indvirkninger; 

• Skolernes læseplaner bør omfatte bevidstgørelse om brugen af plast og ikke-genanvendelige 

materialer; 

• Reformere affaldshåndteringen for at øge genanvendelse, bl.a. ved hjælp af prissignaler (reelle 

omkostninger); 

• Anerkende skovenes centrale rolle med hensyn til at reducere CO2-niveauet; investere i 

omfattende genplantning af skov for også at rense luften; håndhævelse af 

forureningsstandarder; 

• Investeringer i teknologier til reduktion af grundvandsforurening og overvågning af de mere 

farlige kemikalier; 

• De erhvervsdrivende bør sikre, at importerede produkter overholder EU's miljø- og 

arbejdsstandarder; 

• Anvende skattemæssige incitamenter og subsidier til at styre forurenende adfærd (princippet 

om, at forureneren betaler), herunder for industrier, hvor det ikke helt kan undgås såsom 

landbrug og fiskeri; 

• Undgå international outsourcing af affaldshåndterings- og forarbejdningsaktiviteter. 

 

 
Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden meddelte, at punktet "landbrug" ville blive udsat til det næste møde i arbejdsgruppen og 
behandlet sammen med spørgsmål om biodiversitet, landskab og byggeri, subsidier og beskatning 
samt adfærdsændringer og uddannelse. Hun udtrykte håb om, at det med den nye mødestruktur 
lykkedes at gøre debatten mere dynamisk og sætte borgernes synspunkter i centrum. 
 
 


