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KORTFATTAT REFERAT 
Arbetsgruppen för klimatförändringar och miljö, med Pasková (rådet/Tjeckien) som ordförande 

den 22 oktober 2021, 14.00–16:00 
 
 

1. Inledande kommentarer från ordföranden  
 

Ordföranden Anna Pasková välkomnade medlemmarna och redogjorde för huvudfrågorna i den 
flerspråkiga digitala plattformen (plattformen). Hon erinrade också om de områden och 
underämnen som identifierats av panel 3 i de europeiska medborgarpanelerna. Ordföranden gav 
därefter ordet till medborgarföreträdarna från de europeiska medborgarpanelerna, och sedan fick 
alla övriga medlemmar i arbetsgruppen möjlighet att yttra sig. 

 
2. Diskussion 

I början av diskussionen förklarade företrädarna för den berörda europeiska medborgarpanelen 
(panel 3) att det första mötet hade varit ett inledande möte, men att det redan verkade finnas en 
viss enighet på ett antal områden, såsom att främja förnybar energi och minska 
energiförbrukningen. Andra idéer togs också upp, såsom att minska flygandet och fokusera på 
höghastighetsjärnvägar. 
 
Under den debatt som arbetsgruppens medlemmar förde togs en rad olika frågor upp:  
 
 Vikten av att verkligen förstå terminologin på området ”förnybar energi”, ”primärenergi” och 

”sekundär energi”. 

 Den akuta situationen och behovet av att arbeta för energibesparingar och stimulera 

innovation på kort sikt. 

 Behovet av att garantera en rättvis omställning, med fullt deltagande av arbetsmarknadens 

parter och en central roll för sociala trygghetssystem och offentliga tjänster.  

 Behovet av att EU visar ledarskap vid COP26, och mer generellt också föregår med gott 

exempel. 

 Vikten av att se både hot och möjligheter på alla områden, till exempel inom jordbrukssektorn. 

 Kärnenergi menade vissa är ren och billig energi är avgörande för industriell utveckling och 

teknisk innovation. 

 Vikten av ett brett synsätt när det gäller energi- och resursbesparingar. 

 Betydelsen av att diskutera den cirkulära ekonomin mer allmänt – återanvändning av material, 

miljöbelastning till följd av ohållbar konsumtion och problemet med snabbt föråldrade 

apparater. 

 Vikten av att fokusera på hållbarhet generellt, även som en affärsmodell, och förhindra 

grönmålning. 

 Betydelsen av att vara medveten om klimatförändringarnas effekter – men också om de 

åtgärder som vidtas i detta avseende – för vissa områden, samhällen och utsatta medborgare. 
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Vikten av jämställdhet i detta sammanhang (skapande av arbetstillfällen av hög kvalitet och 

respekt för arbetstagarnas rättigheter i nya värdekedjor, åtgärder mot social dumpning) samt 

jämställdheten mellan kvinnor och män.  

 Anpassningsåtgärder bör gå hand i hand med begränsningsinsatser.  

 Det faktum att miljövänliga transportalternativ ofta saknas på landsbygden, och att du måste 

ha bil för att ta dig till doktorn eller för att pendla till ditt arbete. 

 Vattenkvalitet nämndes också särskilt för att hantera föroreningar och avfall. 

 Ett socialt hållbart klimatskydd som mål. 

 Behovet av allmänhetens tillgång till naturen, eventuellt en ”naturrätt”, men utan massturism 

och ohållbar turism, 

 Vikten av grön och digital omställning och i synnerhet av it-sektorn, innovationer och skapande 

av hållbar infrastruktur (för att hantera klimatförändringarnas effekter) samt ökade 

investeringar i teknisk utveckling. 

 Behovet at att hänsyn tas till varje regions särdrag, med alla deras möjligheter och 

begränsningar. 

 Behovet av att vara medveten om att experterna har haft fel förr i sina prognoser och att alla 

åtgärder måste vara väl balanserade. 

 Betydelsen av att övergå från marknadsföring till saklig information (marketing to mattering) 

och utveckla hållbara affärsmodeller. 

 Ett brett fokus på kommunikation och minskad rädsla för nya idéer. 

 Ett kritiskt förhållningssätt till det nuvarande subventionssystemet för energi, men också till 

momssystemen för hälsosamma och miljövänliga produkter, för att säkerställa ett rättvist och 

hållbart system, 

 Betydelsen av utbildning, men också behovet av verkliga konsekvenser och påföljder för dem 

som skadar miljön, behovet av att stärka skyddet av den biologiska mångfalden och etablera 

termen miljömord som ett brott. 

 Åtgärder och resurser för att underlätta en rättvis övergång till en grönare politik, inklusive 

sociala villkor.  

 
I fråga om medlemmarnas förväntningar på vad arbetsgruppen skulle åstadkomma togs även 
följande punkter upp: 
 
 Behovet av att lyssna uppmärksamt på medborgarna under processen och att tänka över om 

en idé är genomförbar och hur den skulle påverka människor och samhälle. 

 Behovet av att vara tydlig med vad som kan uppnås på vilken nivå, europeisk, nationell, lokal.  

 Behovet av tydliga åtaganden på alla nivåer och från alla berörda (internationella) 

organisationer. 

 Behovet av att erkänna de framsteg som gjorts under de senaste åren, men att fortsätta vara 

ambitiös inför framtiden. 

 Önskemål om tydliga rekommendationer från arbetsgruppen, inklusive mycket praktiska och 

genomförbara rekommendationer. 

 Garantera tid för reflektion, och inte stressa med lagstiftning eller slutsatser från 

konferensen.  

 Vikten av att lägga fram konkreta och praktiska förslag, 

 Behovet av att strukturera arbetsgruppens arbete och se till att medlemmarna får korrekt 

information. 

 Behovet av att som arbetsgrupp komma fram till konkreta resultat för att bidra till 

plenarsammanträdet. 
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 Bidragen från den digitala plattformen bör inte hemligstämplas. 

 Resultaten från arbetsgruppen bör vara i skriftlig form. 

 
3. Avslutande kommentarer från ordföranden 

 
Ordföranden avslutade sammanträdet med att tacka alla medlemmar för deras bidrag och 
underströk att det redan finns vissa frågor som regelbundet dyker upp. Det verkar finnas ett brett 
stöd för att man måste agera så fort som möjligt. Det står också klart att alla åtgärder måste vara 
socialt godtagbara. För att kunna gå framåt måste vi informera oss och förnya oss, genom att 
utnyttja all tillgänglig data och vetenskap. 
 
Ordförandena försäkrade medlemmarna om att nästa möte i arbetsgruppen kommer att vara mer 
strukturerat, bygga på bakgrundsdokument och bidrag från de europeiska medborgarpanelerna 
och interimsrapporterna, och att medlemmarna kommer att uppmanas att prioritera de ämnen 
som ska diskuteras vid nästa sammanträde. Ordföranden meddelade att nästa möte i 
arbetsgruppen äger rum under plenarsammanträdet i december och avslutade därefter 
sammanträdet.  
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BILAGA II Förteckning över medlemmarna i arbetsgruppen för klimatförändringar och miljö   
 

Anna PASKOVÁ  (rådet)  

   

Förnamn Efternamn Komponent 

      

Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Nationella parlament 

Muhterem ARAS Regionkommittén 

Alexandra  ATTALIDES Nationella parlament 

Claudia BANU Nationella parlament 

Hildegard BENTELE Europaparlamentet 

Pascal BOLO Arbetsmarknadens parter 

Manuela  BORA Lokal/regional företrädare 

Maria CINQUE Europeiska medborgarpaneler 

Esther DE LANGE Europaparlamentet 

Sándor DÉNESI Europeiska medborgarpaneler 

Herbert DORFMANN Europaparlamentet 

Eleonora EVI Europaparlamentet 

Claudia GAMON Europaparlamentet 

Olgierd  GEBLEWICZ Regionkommittén 

Leonore  GEWESSLER Rådet 

Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Rådet 

Elisabeth  
GUIGOU 

Nationella 
medborgarpaneler/evenemang 

Valentina GUTKAS 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

Patrizia  HEIDEGGER Civilsamhället 

Dorin HELL Europeiska medborgarpaneler 

Reiner Gerd HOFFMANN 
Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén 

Birgit  HONÉ Nationella parlament 

Laura HUHTASAARI Europaparlamentet 

Jens  JOEL Nationella parlament 

Hajnalka  JUHÁSZ Nationella parlament 

Thilde KARLSSON Europeiska medborgarpaneler 

Bojan  KEKEC Nationella parlament 

Alban LAVAUD Europeiska medborgarpaneler 

Cillian  LOHAN 
Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén 

Jani  MÄKELÄ Nationella parlament 

Éva MÉSZÁROS Europeiska medborgarpaneler 

Haus MOLLENHAUER Europeiska medborgarpaneler 

Anna  PASKOVÁ Rådet 

Marko  PAVIĆ Nationella parlament 

Rossella PELLARIN Europeiska medborgarpaneler 
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Zita  PLEŠTINSKÁ Nationella parlament 

Augusts REDOVIČS Europeiska medborgarpaneler 

Caterina RENDE DOMINIS 
Nationella 

medborgarpaneler/evenemang 

María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Europaparlamentet 

Hélène  RYCKMANS Nationella parlament 

Andreas SCHIEDER Europaparlamentet 

Jitka  SEITLOVÁ Nationella parlament 

Virginijus SINKEVICIUS Europeiska kommissionen 

Livia SPERA Arbetsmarknadens parter 

Beata SZYDŁO Europaparlamentet 

Vera TAX Europaparlamentet 

Nils TORVALDS Europaparlamentet 

László TRÓCSÁNYI Europaparlamentet 

Juliane UNBEREIT Europeiska medborgarpaneler 

Adina VALEAN Europeiska kommissionen 

Judit VARGA Rådet 

Miltiadis  VARVITSIOTIS Rådet 

Ana Paula  ZACARIAS Rådet 

   

   
 


