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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Ομάδα εργασίας «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον», υπό την προεδρία της κ. Pasková, 

Συμβούλιο/Τσεχία 
17 Δεκεμβρίου 2021, από τις 14.00 έως τις 16.00 

 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  
 
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο, η ίδια υπενθυμίζει στα μέλη ότι η έκθεση της 
δεύτερης συνεδρίασης της 3ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα, όπως 
επίσης είναι διαθέσιμη και η τρίτη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την Πολύγλωσση Ψηφιακή 
Πλατφόρμα. Ανακοινώνει επίσης την πρόθεσή της και ζητεί τη διεξαγωγή πρόσθετης συνεδρίασης της 
ομάδας εργασίας στις αρχές Ιανουαρίου 2022, εν αναμονή της έγκρισης από τους συμπροέδρους της 
εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης. 
 

2. Αναφορά από τους πολίτες της 3ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την πορεία των 
συζητήσεών τους 
 
Όσον αφορά το έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο της 3ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών (κλιματική 
αλλαγή, περιβάλλον/υγεία) σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα, μια εκπρόσωπος των πολιτών 
ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί, επισημαίνοντας τους προβληματισμούς 
σχετικά με την ενεργειακή «νηφαλιότητα» και την ανάγκη μείωσης της υπερκατανάλωσης, 
προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επενδύσεων στην έρευνα. Αναφέρεται 
ειδικότερα στη συμβολή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην προώθηση της ποιοτικής κατανάλωσης 
και στην προστασία των φυσικών οικοτόπων. Ο οικολογικός αντίκτυπος των μεταφορών μπορεί να 
μειωθεί με την προώθηση των σιδηροδρόμων, τη μείωση των πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων 
και τη στήριξη των καταναλωτών κατά τη μετατροπή των αυτοκινήτων.  
Η εκπρόσωπος των πολιτών υπενθυμίζει περαιτέρω την ανάγκη για μια πολιτική της ΕΕ σχετικά με τα 
οχήματα υδρογόνου και για έναν φόρο άνθρακα με ένα σύστημα επιβράβευσης-τιμωρίας (bonus-
malus). Τέλος, προτείνει το δικαίωμα στη φύση να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα της ΕΕ.  
 
Ένας άλλος εκπρόσωπος των πολιτών υπογραμμίζει τα υψηλά ποσοστά ρύπανσης που συνδέονται με 
τις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις που αντιμετωπίζονται μέσω των ορυκτών καυσίμων. Δεδομένου 
ότι η υψηλή ζήτηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια 
πιθανή λύση συνίσταται στη μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων. Το κατά 
πόσον η πυρηνική ενέργεια αποτελεί λύση πρέπει να διευκρινιστεί, αλλά είναι αμφισβητήσιμο, και 
αντιθέτως υποστηρίζει την αύξηση των επενδύσεων στην πυρηνική σύντηξη. Αναφέρει επίσης ότι οι 
πόλεις δεν οικοδομούνται με βιώσιμο τρόπο, ενώ απαιτείται χρηματοδότηση για τον μετασχηματισμό 
και την ανακατασκευή βιώσιμων υποδομών, τον περιορισμό των ατομικών μεταφορών και την 
προώθηση των μη κερδοσκοπικών δημόσιων μεταφορών για όλους. Τέλος, αναφέρεται στο ζήτημα 
της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και στην ανάγκη κατάλληλων περιορισμών για τη ρύπανση των 
υδάτων από βιομηχανίες και μεγάλες γεωργικές εγκαταστάσεις.  
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Κατά την ανταλλαγή που ακολουθεί, υπενθυμίζεται η συμβολή της πρόσφατα εγκριθείσας 
μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την πράσινη 
αρχιτεκτονική και η στήριξή της στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, στα ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα 
και στην καλή διαβίωση των ζώων. Τονίζεται επίσης η ανάγκη εστίασης σε μια «δίκαιη μετάβαση» 
και θέσπισης διαρθρωτικών μέτρων μετάβασης, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον αποδεκτές ιδέες 
στην Πολύγλωσση Ψηφιακή Πλατφόρμα. Τίθεται, ακόμα, το ζήτημα των μεταφορών και η ανάγκη 
τροποποίησης των συνηθειών για τη χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς. 
 
 
3. Συζήτηση με θέμα την τρίτη ενδιάμεση έκθεση από την Πολύγλωσση Ψηφιακή Πλατφόρμα 
 

Όσον αφορά το σημείο σχετικά με την παρουσίαση της τρίτης ενδιάμεσης έκθεσης της Πολύγλωσσης 

Ψηφιακής Πλατφόρμας, τα μέλη διατυπώνουν τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

• απαιτείται περισσότερη προσοχή για μια δίκαιη μετάβαση· η υλοποίηση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων και μέτρα μετριασμού για τη δημιουργία νέων ποιοτικών 

θέσεων εργασίας· οι νέες πράσινες θέσεις εργασίας θα χρειαστούν καλές συλλογικές συμβάσεις· 

• είναι σημαντική η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των αρμοδιοτήτων της 

ΕΕ στον τομέα αυτό) και η ενημέρωση, καθώς και η εστίαση σε πραγματικές εμπειρίες για την εύρεση 

λύσεων· 

• απαιτείται η ακρόαση των πολιτών αναφορικά με το τι χρειάζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ 

για να τους βοηθήσει να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, απαιτείται να συζητούνται λύσεις και όχι 

προβλήματα. 

 

Επιπλέον, μετά από δημοσκόπηση των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 

καλύπτονται τέσσερα θέματα: ενέργεια, μεταφορές, βιώσιμη και υπεύθυνη κατανάλωση και 

ρύπανση. Το θέμα της γεωργίας αναβάλλεται για την επόμενη ομάδα εργασίας λόγω χρονικών 

περιορισμών και θα εξεταστεί μαζί με τα υπόλοιπα θέματα. 

 

Προτάσεις που διατυπώνονται, με αντικρουόμενες απόψεις κατά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά 

με τα εξής: 

 

1. Ενέργεια:  

• εξέταση του ενδεχομένου της πυρηνικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής 

μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·  

• μείωση της χρήσης ενέργειας ως πρώτη προτεραιότητα· 

• αξιοποίηση στο έπακρο του δυναμικού της μικροπαραγωγής· 

• μη περαιτέρω επιδότηση των ορυκτών καυσίμων: μη χαρακτηρισμός του φυσικού αερίου και 

της πυρηνικής ενέργειας ως πράσινων επενδύσεων στην ταξινομία και μη χρηματοδότηση υποδομών 

φυσικού αερίου στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για το φυσικό αέριο·  

• επίσης, εξέταση του υδρογόνου, της γεωθερμίας, των βιοκαυσίμων, ανάγκη για κίνητρα 

τιμών και κινητοποίηση επιχειρηματικών κεφαλαίων·  

• σύγκριση των πλεονεκτημάτων και του κόστους όλων των πηγών ενέργειας για τον εντοπισμό 

των πλέον αποδοτικών, ώστε να μπορούν οι πολίτες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. 
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2. Μεταφορές: 

• προσαρμογή των στόλων των κρουαζιερόπλοιων· βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου· 

ενθάρρυνση της ποδηλασίας· προώθηση της κοινής κινητικότητας· 

• διασφάλιση προσβάσιμης, ασφαλούς και οικονομικά προσιτής κινητικότητας για όλους - 

εξέταση διαφορετικών και ειδικών αναγκών κινητικότητας (αγροτικές περιοχές, ομάδες χαμηλού 

εισοδήματος, άτομα με αναπηρία, γυναίκες)· συνεπιβατισμός· 

• περιορισμός της υπερβολικής/υπερκατανάλωσης κινητικότητας (όσον αφορά τον τουρισμό). 

 

3. Βιώσιμη και υπεύθυνη κατανάλωση: 

• επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας· 

• προσφορά οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων (η ένδειξη τιμής 

παραμένει καίριας σημασίας για τους πολίτες)· 

• εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (διά βίου μάθηση)·  

• χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον και εύκολα ανακυκλώσιμων συσκευασιών·  

• απόδοση ευθύνης στους παραγωγούς μέσω ρύθμισης του τι μπορεί να διατεθεί στην αγορά 

και αποφυγή μετάθεσης της ευθύνης τους στους καταναλωτές/πολίτες· 

• στήριξη πρωτοβουλιών και λύσεων από τη βάση προς την κορυφή που αναπτύσσονται από 

τις ΜΜΕ· 

• εξέταση ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και προώθηση της κυκλικής οικονομίας, 

αναγνώριση της τοπικής/ενωσιακής παραγωγής, μετεγκατάσταση της παραγωγής στην ΕΕ· 

• σύνδεση της βιώσιμης παραγωγής με το θεματολόγιο «Made in Europe»· εφαρμογή 

πράσινων δημόσιων συμβάσεων με εταίρους τοπικής προέλευσης. 

 

 

4. Ρύπανση: 

• λήψη υπόψη των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων στις 

απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί επίσης κινητήρια δύναμη 

για τα εισαγόμενα προϊόντα και τις επιπτώσεις τους· 

• συμπερίληψη στα σχολικά προγράμματα της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση 

πλαστικών και μη ανακυκλώσιμων υλικών· 

• μεταρρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, μεταξύ άλλων 

μέσω ενδείξεων τιμής (πραγματικό κόστος)· 

• αναγνώριση του καίριου ρόλου των δασών στη μείωση των επιπέδων CO2· επένδυση σε 

μεγάλης κλίμακας αναδάσωση για επίτευξη επίσης του καθαρισμού του αέρα· επιβολή 

προτύπων για τη ρύπανση 

• επενδύσεις σε τεχνολογίες για τη μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και την 

παρακολούθηση πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών· 

• διασφάλιση από τους εμπόρους ότι τα εισαγόμενα προϊόντα τηρούν τα περιβαλλοντικά και 

εργασιακά πρότυπα της ΕΕ· 

• χρήση φορολογικών κινήτρων και επιδοτήσεων για να κατευθύνουν τη ρυπογόνο 

συμπεριφορά (αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»), μεταξύ άλλων και για τις βιομηχανίες όπου 

δεν μπορεί να αποφευχθεί εντελώς, όπως στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας· 
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• αποφυγή της εξωτερικής ανάθεσης σε διεθνές επίπεδο δραστηριοτήτων διαχείρισης και 

επεξεργασίας αποβλήτων. 

 

 
Τελικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 
Η πρόεδρος δηλώνει ότι το θέμα της «γεωργίας» θα αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση της 
ομάδας εργασίας και θα προσεγγιστεί μαζί με τα ζητήματα της βιοποικιλότητας, του τοπίου και των 
κατασκευών, των επιδοτήσεων και της φορολογίας και της αλλαγής συμπεριφοράς και εκπαίδευσης. 
Εκφράζει την ελπίδα ότι η νέα δομή συνεδριάσεων θα επιτύχει να καταστήσει τη συζήτηση πιο 
δυναμική και να τοποθετήσει τις απόψεις των πολιτών στο επίκεντρο. 
 
 


