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

Συμβούλιο/Τσεχία 
22 Οκτωβρίου 2021, 14.00-16.00 

 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  
 

Η πρόεδρος, κ. Anna Pasková, καλωσορίζει τα μέλη και περιγράφει τα κύρια θέματα της 
πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας (πλατφόρμα). Υπενθυμίζει επίσης τους άξονες και τα 
επιμέρους θέματα που προσδιόρισε η ομάδα 3 των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών.  Στη συνέχεια, 
η πρόεδρος δίνει τον λόγο στους εκπροσώπους των πολιτών από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, 
και κατόπιν τούτου τον λόγο λαμβάνουν όλα τα άλλα μέλη της ομάδας εργασίας που το 
επιθυμούν. 

 
2. Συζήτηση 

Κατά την έναρξη της ανταλλαγής απόψεων, οι εκπρόσωποι της αρμόδιας ομάδας Ευρωπαίων 
πολιτών (ομάδα 3) εξηγούν ότι η πρώτη συνεδρίαση ήταν εισαγωγική, αλλά ότι υπήρχε ήδη 
κάποια συναίνεση σε ορισμένους τομείς, όπως η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Διατυπώθηκαν επίσης και άλλες ιδέες, όπως η μείωση 
των πτήσεων και η εστίαση στις σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. 
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας, τέθηκε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων:  
 
 η πλήρης κατανόηση της ορολογίας όταν εξετάζονται οι έννοιες «ανανεώσιμη ενέργεια», 

«πρωτογενής ενέργεια» και «δευτερογενής ενέργεια»· 

 ο επείγον χαρακτήρας της κατάστασης και η ανάγκη να εξεταστεί η εξοικονόμηση ενέργειας 

και να τονωθεί η καινοτομία βραχυπρόθεσμα· 

 η ανάγκη να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση με πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

και τον καίριο ρόλο για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και τις δημόσιες υπηρεσίες· 

 η ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην COP26 και, γενικότερα, να δώσει το 

παράδειγμα· 

 η εξέταση τόσο των απειλών όσο και των ευκαιριών σε όλους τους τομείς, για παράδειγμα 

στον γεωργικό τομέα· 

 ορισμένοι τόνισαν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή και ότι η φθηνή ενέργεια είναι 

ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την τεχνική καινοτομία· 

 η υιοθέτηση μιας ευρείας προσέγγισης για την εξέταση της εξοικονόμησης ενέργειας και 

πόρων· 
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 γενικότερα, η σημασία που έχει η εξέταση του ζητήματος της κυκλικής οικονομίας· εξέταση 

της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, των περιβαλλοντικών πιέσεων που προκαλούνται από 

τη μη βιώσιμη κατανάλωση και του ζητήματος της ταχείας απαξίωσης των συσκευών· 

 εστίαση εν γένει στη βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων ως επιχειρηματικό μοντέλο, και αποτροπή 

της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας· 

 συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής —αλλά και των μέτρων που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό— για συγκεκριμένες περιοχές, κοινότητες και ευάλωτους 

πολίτες. Η ισότητα είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό (δημιουργία ποιοτικών θέσεων 

εργασίας και σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις νέες αλυσίδες αξίας, 

απασχόληση, καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ), καθώς και η διάσταση του φύλου·  

 τα μέτρα προσαρμογής θα πρέπει να συμβαδίζουν με την προσπάθεια μετριασμού·  

 σχετικά με τις μεταφορές, οι πράσινες εναλλακτικές λύσεις συχνά δεν είναι διαθέσιμες στην 

ύπαιθρο· χρειάζεται αυτοκίνητο για επίσκεψη σε γιατρό ή για τη μετάβαση στην εργασία, για 

παράδειγμα· 

 αντιμετώπιση της ρύπανσης και των αποβλήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στην ποιότητα των 

υδάτων· 

 η επιδίωξη μιας κοινωνικά βιώσιμης προστασίας του κλίματος· 

 η ανάγκη πρόσβασης του κοινού στη φύση, ενδεχομένως και ενός «δικαιώματος στη φύση», 

αλλά χωρίς υπερβολικό και μη βιώσιμο τουρισμό· 

 η σημασία της διττής μετάβασης και του τομέα ΤΠ, ιδίως των καινοτομιών και της κατασκευής 

βιώσιμων υποδομών (προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής) και της αύξησης των επενδύσεων στην τεχνολογική πρόοδο· 

 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, με όλες τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς· 

 η ανάγκη να γίνει αντιληπτό ότι οι προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων ήταν εσφαλμένες στο 

παρελθόν και ότι όλα τα μέτρα πρέπει να είναι ισορροπημένα· 

 η μετάβαση από την προώθηση της κατανάλωσης στην ουσιαστική προσέγγιση των 

καταναλωτών («marketing to mattering») και η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών 

μοντέλων· 

 η γενική εστίαση στην επικοινωνία και η μείωση του φόβου για τις νέες ιδέες· 

 να εξεταστεί με κριτικό πνεύμα το ισχύον σύστημα επιδοτήσεων για την ενέργεια, αλλά και 

τα συστήματα ΦΠΑ για υγιεινά και πράσινα προϊόντα, ώστε να διασφαλίζεται ένα δίκαιο και 

βιώσιμο σύστημα· 

 η σημασία της εκπαίδευσης, αλλά και η ανάγκη για πραγματικές συνέπειες και κυρώσεις για 

όσους βλάπτουν το περιβάλλον, η ενίσχυση της προστασίας της βιοποικιλότητας και η 

αναγνώριση της «οικοκτονίας» ως εγκλήματος· 

 μέτρα και κονδύλια για τη διευκόλυνση της δίκαιης μετάβασης σε πιο πράσινες πολιτικές, 

συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών προϋποθέσεων.  

 
Όσον αφορά τις προσδοκίες των μελών σχετικά με τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
 η ανάγκη να ακουστεί προσεκτικά η φωνή των πολιτών σε αυτήν τη διαδικασία και να 

ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εφαρμογής των ιδεών και ο αντίκτυπός τους στους πολίτες και 

την κοινωνία· 

 να είναι σαφές τι μπορεί να επιτευχθεί και σε ποιο επίπεδο· ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό·  

 απαιτούνται σαφείς δεσμεύσεις σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους εμπλεκόμενους 

(διεθνείς) οργανισμούς· 
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 η ανάγκη να αναγνωριστεί η πρόοδος των τελευταίων ετών, αλλά και να διατηρηθούν οι 

φιλοδοξίες για το μέλλον· 

 η επιθυμία να διατυπωθούν σαφείς συστάσεις της ομάδας εργασίας, μεταξύ άλλων πολύ 

πρακτικές και εύκολα εφαρμόσιμες συστάσεις· 

 να διασφαλιστεί επαρκής χρόνος για προβληματισμό και να αποφευχθούν βεβιασμένες 

νομοθετικές πράξεις ή συμπεράσματα της Διάσκεψης·  

 τονίζεται η ανάγκη υποβολής συγκεκριμένων και πρακτικών προτάσεων· 

 η ανάγκη να διαρθρωθούν οι εργασίες της ομάδας εργασίας και να εξασφαλιστεί η 

κατάλληλη ενημέρωση των μελών· 

 η ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας με στόχο τη 

συμβολή στην Ολομέλεια· 

 τα στοιχεία που προέρχονται από την ψηφιακή πλατφόρμα δεν θα πρέπει να είναι 

απόρρητα· 

 τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας θα πρέπει να είναι σε γραπτή μορφή. 

 
3. Καταληκτικές παρατηρήσεις από την πρόεδρο 

 
Ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση, η πρόεδρος ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συμβολή τους και 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ήδη ορισμένα ζητήματα που ανακύπτουν τακτικά.  Φαίνεται ότι 
υποστηρίζεται ευρέως η ιδέα ότι είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σύντομα. Είναι επίσης σαφές 
ότι οποιαδήποτε μέτρα πρέπει να είναι κοινωνικά αποδεκτά. Για να προχωρήσουμε, πρέπει να 
ευαισθητοποιήσουμε και να καινοτομήσουμε, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και την 
επιστήμη. 
 
Η πρόεδρος διαβεβαιώνει τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας θα είναι πιο 
διαρθρωμένη, βάσει εγγράφων αναφοράς και στοιχείων από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και 
τις ενδιάμεσες εκθέσεις, και ότι θα ζητηθεί από τα μέλη να ιεραρχήσουν τα θέματα που θα 
συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση. Η πρόεδρος αναφέρει ότι η επόμενη συνεδρίαση της 
ομάδας εργασίας θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του 
Δεκεμβρίου και κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για την κλιματική αλλαγή και το 
περιβάλλον   
 

Πρόεδρος:  Anna PASKOVÁ  (Συμβούλιο)  

    

Title Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 

        

ο κ. 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Muhterem ARAS Επιτροπή των Περιφερειών 

η κ. Αλεξάνδρα  ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ.  Claudia BANU Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Hildegard BENTELE Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ.  Pascal BOLO Κοινωνικοί εταίροι 

η κ. Manuela  BORA 
Τοπική/Περιφερειακή 

εκπρόσωπος 

η κ. Maria CINQUE Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Esther DE LANGE Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Sándor DÉNESI Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Herbert DORFMANN Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Eleonora EVI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Claudia GAMON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Olgierd  GEBLEWICZ Επιτροπή των Περιφερειών 

η κ.  Leonore  GEWESSLER Συμβούλιο 

ο κ. Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Συμβούλιο 

η κ. Elisabeth  
GUIGOU 

Εθνικές ομάδες 
πολιτών/εκδηλώσεις 

η κ. Valentina GUTKAS 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις 

η κ. Patrizia  HEIDEGGER Κοινωνία των πολιτών 

ο κ. Dorin HELL Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Reiner Gerd HOFFMANN 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

η κ. Birgit  HONÉ Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Laura HUHTASAARI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Jens  JOEL Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Hajnalka  JUHÁSZ Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Thilde KARLSSON Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Bojan  KEKEC Εθνικά Κοινοβούλια 

ο κ. Alban LAVAUD Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Cillian  LOHAN 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

ο κ. Jani  MÄKELÄ Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Éva MÉSZÁROS Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Haus MOLLENHAUER Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Anna  PASKOVÁ Συμβούλιο 
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ο κ.  Marko  PAVIĆ Εθνικά Κοινοβούλια 

η κ. Rossella PELLARIN Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Zita  PLEŠTINSKÁ Εθνικά Κοινοβούλια 

ο κ. Augusts REDOVIČS Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Caterina RENDE DOMINIS 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις 

η κ. María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Hélène  RYCKMANS Εθνικά Κοινοβούλια 

ο κ. Andreas SCHIEDER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Jitka  SEITLOVÁ Εθνικά Κοινοβούλια 

ο κ. Virginijus SINKEVICIUS Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

η κ. Livia SPERA Κοινωνικοί εταίροι 

η κ. Beata SZYDŁO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Vera TAX Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Nils TORVALDS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. László TRÓCSÁNYI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Juliane UNBEREIT Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Adina VALEAN Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

η κ.  Judit VARGA Συμβούλιο 

ο κ. Μιλτιάδης  ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Συμβούλιο 

η κ. Ana Paula  ZACARIAS Συμβούλιο 

    

    
 


