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

Den 22. oktober 2021 kl. 14.00-16.00 
 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 

Formanden, Anna Pasková, bød medlemmerne velkommen og redegjorde for hovedtemaerne fra 
den flersprogede digitale platform (platformen). Hun mindede også om de hovedanliggender og 
underemner, der blev identificeret af panel 3 i de europæiske borgerpaneler.  Derefter gav 
formanden ordet til borgerrepræsentanter fra de europæiske borgerpaneler, hvorefter ordet blev 
givet til alle de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen, som ønskede at komme med indlæg. 

 
2. Diskussion 

Ved starten af drøftelsen forklarede repræsentanterne for det relevante europæiske borgerpanel 
(panel 3), at det første møde havde været et indledende møde, men at der allerede i et vist omfang 
syntes at herske enighed på en række områder såsom fremme af vedvarende energi og 
nedsættelse af energiforbruget. Der blev også udvekslet andre ideer, f.eks. en begrænsning af 
luftfarten og mere fokus på højhastighedsjernbaneforbindelser. 
 
Under drøftelserne blandt medlemmerne af arbejdsgruppen blev en bred vifte af emner berørt:  
 
 Der skulle være fuld forståelse af terminologien og hvad der mentes med "vedvarende energi" 

og "primær-" og "sekundær energi" 

 Situationens hastende karakter og behovet for at gennemføre energibesparelser og stimulere 

innovation på kort sigt 

 Behovet for at sikre en retfærdig omstilling med fuld inddragelse af arbejdsmarkedets parter 

og for at sociale beskyttelsessystemer og offentlige tjenester spiller en nøglerolle  

 Behovet for, at EU udviser lederskab på COP26 og også mere generelt går forud med et godt 

eksempel 

 Der skulle ses på både trusler og muligheder på alle områder, f.eks. i landbrugssektoren 

 Det blev påpeget, at kerneenergi er ren, og at billig energi er afgørende for den industrielle 

udvikling og teknisk innovation 

 Der skulle anlægges en bred tilgang i forbindelse med energi- og ressourcebesparelser 

 Mere generelt betydningen af at tackle den cirkulære økonomi; håndtering af genbrug af 

materialer, miljøbelastning som følge af ikke-bæredygtigt forbrug og spørgsmålet om hurtig 

ophobning af apparater 

 Der skulle generelt fokuseres på bæredygtighed, også som forretningsmodel, og forebygge 

grønvaskning 

 Bevidsthed om virkningerne af klimaændringer — men også om de foranstaltninger, der 

træffes i denne forbindelse — for bestemte områder, lokalsamfund og sårbare borgere 

Ligestilling er af afgørende betydning i denne sammenhæng (skabelse af kvalitetsjob og 
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respekten for arbejdstagernes rettigheder i de nye værdikæder, beskæftigelse, bekæmpelse 

af social dumping) samt kønsaspektet  

 Tilpasningsforanstaltningerne bør gå hånd i hånd med afbødningsindsatsen  

 Den udbredte mangel på grønne alternativer, når det gælder transport på landet, hvor man 

ofte har brug for en bil, hvis man skal til lægen, eller for at pendle på arbejde 

 I forbindelse med bekæmpelse af forurening blev specielt vandkvaliteten fremhævet 

 Der skulle udfoldes bestræbelser på at opnå socialt bæredygtig klimabeskyttelse 

 Behovet for offentlig adgang til naturen, eventuelt en "naturret", men uden overdreven og 

ubæredygtig turisme; 

 Betydningen af dobbelt omstilling og IT-sektoren, navnlig innovation og opbygning af 

bæredygtig infrastruktur (for at imødegå virkningerne af klimaændringerne) og øgede 

investeringer i teknologiske fremskridt 

 Der bør tages hensyn til hver regions særlige karakteristika med alle muligheder og 

begrænsninger. 

 Behovet for at være klar over, at eksperternes forudsigelser tidligere har været forkerte, og at 

alle foranstaltninger skal være afbalancerede 

 At gå fra "marketing” til ”mattering" og udvikle bæredygtige forretningsmodeller 

 At fokusere bredt på kommunikation og mindske frygten for nye idéer 

 Kritisk at se på det nuværende støttesystem for energi, men også på momssystemerne for 

sunde og grønne produkter og dermed sikre et retfærdigt og bæredygtigt system 

 Betydningen af uddannelse, men også behovet for reelle konsekvenser og straffe for dem, der 

skader miljøet, og af at øge beskyttelsen af biodiversiteten og fasttømre begrebet økocid som 

en forbrydelse 

 Foranstaltninger og midler til fremme af en retfærdig omstilling til grønnere politikker, 

herunder krav om opfyldelse af visse sociale betingelser  

 
Med hensyn til medlemmernes forventninger til arbejdsgruppens resultater blev der også gjort 
opmærksom på følgende: 
 
 Behovet for at lytte nøje til borgerne i denne proces og tage hensyn til anvendeligheden af 

idéer og deres indvirkning på mennesker og samfund 

 Være klar over, hvad der kan opnås på hvilket niveau: Europæisk, nationalt, lokalt.  

 Der er behov for klare tilsagn fra alle niveauer og alle involverede (internationale) 

organisationer; 

 Nødvendigheden af at anerkende de fremskridt, der er gjort i de seneste år, men fortsat 

bevare ambitionerne for fremtiden 

 Ønsket om at komme med klare anbefalinger fra arbejdsgruppen, herunder meget praktiske 

og let gennemførlige anbefalinger 

 Det skulle sikres, at alt blev overvejet grundigt, og at man ikke kastede sig ud i overilede 

lovgivningstiltag eller drog forhastede konklusioner på konferencen  

 Nødvendigheden af at fremsætte konkrete og praktiske forslag blev understreget 

 Behovet for at strukturere arbejdsgruppens arbejde og sikre korrekt information til 

medlemmerne 

 Behovet for at fremlægge konkrete resultater som arbejdsgruppe for at give input til 

plenarforsamlingen 

 Input fra den digitale platform bør ikke klassificeres 

 Arbejdsgruppens resultater bør foreligge i skriftlig form. 
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3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 

Som afslutning på mødet takkede formanden alle medlemmer for deres bidrag og understregede, 
at der allerede er en række tilbagevendende spørgsmål, der dukker op.  Der synes at være bred 
støtte til idéen om, at det er nødvendigt at handle snart. Det er også klart, at alle foranstaltninger 
skal være socialt acceptable. For at gøre fremskridt er vi nødt til at uddanne os og innovere ved at 
drage fordel af alle tilgængelige data og videnskab. 
 
Formændene forsikrede medlemmerne om, at det næste møde i arbejdsgruppen ville blive mere 
struktureret på grundlag af baggrundsdokumenter og input fra de europæiske borgerpaneler og 
interimsrapporterne, og at medlemmerne ville blive bedt om at prioritere de emner, der skulle 
drøftes på næste møde. Formanden meddelte, at det næste møde i arbejdsgruppen ville finde sted 
på plenarmødet i december og hævede mødet.  
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BILAG II. Liste over medlemmer af Arbejdsgruppen om Klimaforandring og Miljø   
 

Formand:  Anna PASKOVÁ  (Rådet)  

    

Titel Fornavn Efternavn Komponent 

        

   
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Nationale parlamenter 

   Muhterem ARAS Regionsudvalget 

  Alexandra  ATTALIDES Nationale parlamenter 

   Claudia BANU Nationale parlamenter 

  Hildegard BENTELE Europa-Parlamentet 

   Pascal BOLO Arbejdsmarkedets parter 

  Manuela  BORA Lokal/regional repræsentant 

  Maria CINQUE EU-borgerpaneler 

  Esther DE LANGE Europa-Parlamentet 

  Sándor DÉNESI EU-borgerpaneler 

  Herbert DORFMANN Europa-Parlamentet 

  Eleonora EVI Europa-Parlamentet 

  Claudia GAMON Europa-Parlamentet 

  Olgierd  GEBLEWICZ Regionsudvalget 

   Leonore  GEWESSLER Rådet 

  Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Rådet 

  Elisabeth  
GUIGOU 

Nationale 
borgerpaneler/arrangementer 

  Valentina GUTKAS 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  Patrizia  HEIDEGGER Civilsamfundet 

  Dorin HELL EU-borgerpaneler 

  Reiner Gerd HOFFMANN 
Det Europæiske Økonomiske 

og Sociale Udvalg 

  Birgit  HONÉ Nationale parlamenter 

  Laura HUHTASAARI Europa-Parlamentet 

  Jens  JOEL Nationale parlamenter 

  Hajnalka  JUHÁSZ Nationale parlamenter 

  Thilde KARLSSON EU-borgerpaneler 

  Bojan  KEKEC Nationale parlamenter 

  Alban LAVAUD EU-borgerpaneler 

  Cillian  LOHAN 
Det Europæiske Økonomiske 

og Sociale Udvalg 

  Jani  MÄKELÄ Nationale parlamenter 

  Éva MÉSZÁROS EU-borgerpaneler 

  Haus MOLLENHAUER EU-borgerpaneler 

  Anna  PASKOVÁ Rådet 

   Marko  PAVIĆ Nationale parlamenter 

  Rossella PELLARIN EU-borgerpaneler 
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  Zita  PLEŠTINSKÁ Nationale parlamenter 

  Augusts REDOVIČS EU-borgerpaneler 

  Caterina RENDE DOMINIS 
Nationale 

borgerpaneler/arrangementer 

  María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Europa-Parlamentet 

  Hélène  RYCKMANS Nationale parlamenter 

  Andreas SCHIEDER Europa-Parlamentet 

  Jitka  SEITLOVÁ Nationale parlamenter 

  Virginijus SINKEVICIUS Europa-Kommissionen 

  Livia SPERA Arbejdsmarkedets parter 

  Beata SZYDŁO Europa-Parlamentet 

  Vera TAX Europa-Parlamentet 

  Nils TORVALDS Europa-Parlamentet 

  László TRÓCSÁNYI Europa-Parlamentet 

  Juliane UNBEREIT EU-borgerpaneler 

  Adina VALEAN Europa-Kommissionen 

   Judit VARGA Rådet 

  Miltiadis  VARVITSIOTIS Rådet 

  Ana Paula  ZACARIAS Rådet 

    

    
 


