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RELATÓRIO SUMÁRIO 
Grupo de Trabalho para as Alterações Climáticas e o Ambiente, presidido por Anna Pasková, 

Conselho/Chéquia 
22 de outubro de 2021, das 14.00 às 16.00 

 
 

1. Considerações iniciais do Presidente  
 

A presidente, Anna Pasková, dá as boas-vindas aos membros e apresenta os principais temas da 
Plataforma Digital Multilingue (plataforma). Recorda também as transmissões e subtemas 
identificados pelo Painel 3 dos painéis de cidadãos europeus.  Em seguida, a presidente dá a 
palavra aos representantes dos painéis de cidadãos europeus, após os quais é dada a palavra a 
todos os outros membros do Grupo de Trabalho que pretendam usar da palavra. 

 
2. Debate 

No início da interlocução, os representantes do Painel dos Cidadãos Europeus relevante (Painel 3) 
explicam que a primeira reunião foi uma reunião introdutória, mas que já parece haver consenso 
sobre uma série de domínios, como a promoção das energias renováveis e a redução do consumo 
de energia. Partilham-se igualmente outras ideias, como a redução do número de voos e a ênfase 
nas ligações ferroviárias de alta velocidade. 
 
Durante o debate entre os membros do grupo de trabalho, são discutidos vários temas:  
 
 A necessidade de, na abordagem dos temas de «energias renováveis», «energia primária» e 

«energia secundária», compreender perfeitamente a respetiva terminologia; 

 A urgência da situação e a necessidade de abordar a poupança de energia e de estimular a 

inovação a curto prazo; 

 A necessidade de garantir uma transição justa, com a plena participação dos parceiros sociais 

e um papel fundamental para os sistemas de proteção social e os serviços públicos;  

 A necessidade de a UE mostrar liderança na COP26 e, de um modo mais geral, dar o exemplo; 

 A análise tanto das ameaças como das oportunidades em todos os domínios, por exemplo no 

setor agrícola; 

 Alguns membros salientam que a energia nuclear é limpa e que energia barata é vital para o 

desenvolvimento industrial e a inovação técnica; 

 A adoção de uma abordagem abrangente ao ponderar a poupança de energia e de recursos; 

 De um modo mais geral, a importância de se abordar a economia circular; A necessidade de 

abordar os temas da reutilização de materiais, das pressões ambientais induzidas pelo 

consumo insustentável e da obsolescência rápida dos aparelhos; 

 A necessidade de centrar a atenção, de um modo geral, na sustentabilidade, nomeadamente 

como modelo de negócio, e na prevenção do «ecobranqueamento»; 
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 A consciência dos efeitos das alterações climáticas – mas também das medidas tomadas neste 

contexto – para zonas específicas, comunidades e cidadãos vulneráveis. A igualdade assume, 

neste contexto, uma importância fundamental (criação de empregos de qualidade e respeito 

dos direitos dos trabalhadores nas novas cadeias de valor, luta contra o dumping social), assim 

como a dimensão de género;  

 A necessidade de as medidas de adaptação serem acompanhadas de esforços de atenuação;  

 A falta de alternativas ecológicas de transporte nas zonas rurais, onde é preciso ter carro para 

ir ao médico ou ao trabalho, por exemplo; 

 O combate à poluição e aos resíduos, mencionando-se, em particular, a qualidade da água; 

 O objetivo da proteção do clima socialmente sustentável; 

 A necessidade de acesso público à natureza, possivelmente um «direito de natureza», mas 

sem um turismo excessivo e insustentável; 

 A importância da dupla transição e, em especial, do setor das tecnologias da informação, das 

inovações e da construção de infraestruturas sustentáveis (para fazer face aos impactos das 

alterações climáticas) e do aumento dos investimentos no progresso tecnológico; 

 A necessidade de ter em conta as características específicas de cada região, com todas as suas 

oportunidades e limitações; 

 A necessidade de ter consciência de que as previsões dos peritos estiveram erradas no passado 

e de que todas as medidas devem ser equilibradas; 

 A passagem «da promoção para a concretização» e o desenvolvimento de modelos 

empresariais sustentáveis; 

 A importância de uma ênfase geral na comunicação e de não recear novas ideias; 

 A análise crítica do atual sistema de subsídios à energia, mas também dos sistemas de IVA para 

produtos saudáveis e ecológicos, garantindo um sistema justo e sustentável; 

 A importância da educação, mas também a necessidade de consequências e sanções reais para 

aqueles que prejudicam o ambiente, de reforçar a proteção da biodiversidade e de introduzir 

o conceito de ecocídio como crime 

 Medidas e fundos para facilitar a transição justa para políticas mais ecológicas, incluindo 

condicionalidades sociais.  

 
Em relação às expectativas dos membros quanto aos resultados do grupo de trabalho, são 
referidos os seguintes pontos: 
 
 A necessidade de ouvir atentamente os cidadãos no âmbito deste processo e de ter em 

conta a aplicabilidade das ideias e o seu impacto nas pessoas e na sociedade; 

 A necessidade de ser claro sobre o que pode ser alcançado, tanto a nível europeu como a 

nível nacional e local.  

 A necessidade de compromissos claros a todos os níveis e de todas as organizações 

(internacionais) envolvidas; 

 A necessidade de reconhecer os progressos realizados nos últimos anos, mas de continuar a 

ter ambições para o futuro; 

 A vontade de chegar a recomendações claras do grupo de trabalho, nomeadamente 

recomendações muito práticas e fáceis de implementar; 

 A necessidade de assegurar um tempo de reflexão adequado e evitar quaisquer pressas na 

elaboração de legislação ou na formulação de conclusões da Conferência;  

 A necessidade de apresentar propostas concretas e práticas; 

 A necessidade de estruturar o trabalho do grupo de trabalho e de assegurar a prestação 

adequada de informações aos membros; 
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 A necessidade de apresentar resultados concretos enquanto grupo de trabalho, a fim de dar 

o seu contributo para a sessão plenária; 

 Os contributos provenientes da Plataforma Digital não devem ser classificados; 

 Os resultados do grupo de trabalho devem ser apresentados por escrito. 

 
3. Considerações finais do Presidente 

 
Concluindo a reunião, o presidente agradece a todos os membros as suas contribuições, 
sublinhando que já existem alguns temas que surgem com alguma regularidade.  Parece ser 
amplamente partilhada a ideia de que é necessário agir em breve. É evidente também que 
quaisquer medidas devem ser socialmente aceitáveis. Para avançar, precisamos de educar e 
inovar, tirando partido da ciência e de todos os dados disponíveis. 
 
A presidente assegura aos membros que a próxima reunião do grupo de trabalho será mais 
estruturada, com base em documentos de referência e nos contributos dos painéis de cidadãos 
europeus e dos relatórios intercalares, e informa que os membros serão convidados a dar 
prioridade aos assuntos a debater na próxima reunião. A presidente anuncia que a próxima 
reunião do grupo de trabalho se realizará durante a sessão plenária de dezembro e encerra a 
reunião.  
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ANEXO II. Lista de membros do Grupo de Trabalho para as Alterações Climáticas e o Ambiente   
 

Presidente:  Anna PASKOVÁ  (Conselho)  

    

Forma de 
tratamento 

Nome próprio Apelido Componente 

        

Sr. 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Parlamentos nacionais 

Sra. Muhterem ARAS Comité das Regiões 

Sra. Alexandra  ATTALIDES Parlamentos nacionais 

Sra.  Claudia BANU Parlamentos nacionais 

Sra. Hildegard BENTELE Parlamento Europeu 

Sr.  Pascal BOLO Parceiros sociais 

Sra. Manuela  BORA Representante local/regional 

Sra. Maria CINQUE Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Esther DE LANGE Parlamento Europeu 

Sr. Sándor DÉNESI Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Herbert DORFMANN Parlamento Europeu 

Sra. Eleonora EVI Parlamento Europeu 

Sra. Claudia GAMON Parlamento Europeu 

Sr. Olgierd  GEBLEWICZ Comité das Regiões 

Sra.  Leonore  GEWESSLER Conselho 

Sr. Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Conselho 

Sra. Elisabeth  
GUIGOU 

Eventos/painéis de cidadãos 
nacionais 

Sra. Valentina GUTKAS 
Eventos/painéis de cidadãos 

nacionais 

Sra. Patrizia  HEIDEGGER Sociedade civil 

Sr. Dorin HELL Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Reiner Gerd HOFFMANN 
Comité Económico e Social 

Europeu 

Sra. Birgit  HONÉ Parlamentos nacionais 

Sra. Laura HUHTASAARI Parlamento Europeu 

Sr. Jens  JOEL Parlamentos nacionais 

Sra. Hajnalka  JUHÁSZ Parlamentos nacionais 

Sra. Thilde KARLSSON Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Bojan  KEKEC Parlamentos nacionais 

Sr. Alban LAVAUD Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Cillian  LOHAN 
Comité Económico e Social 

Europeu 

Sr. Jani  MÄKELÄ Parlamentos nacionais 

Sra. Éva MÉSZÁROS Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Haus MOLLENHAUER Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Anna  PASKOVÁ Conselho 

Sr.  Marko  PAVIĆ Parlamentos nacionais 

Sra. Rossella PELLARIN Painéis de cidadãos europeus 
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Sra. Zita  PLEŠTINSKÁ Parlamentos nacionais 

Sr. Augusts REDOVIČS Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Caterina RENDE DOMINIS 
Eventos/painéis de cidadãos 

nacionais 

Sra. María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Parlamento Europeu 

Sra. Hélène  RYCKMANS Parlamentos nacionais 

Sr. Andreas SCHIEDER Parlamento Europeu 

Sra. Jitka  SEITLOVÁ Parlamentos nacionais 

Sr. Virginijus SINKEVICIUS Comissão Europeia 

Sra. Livia SPERA Parceiros sociais 

Sra. Beata SZYDŁO Parlamento Europeu 

Sra. Vera TAX Parlamento Europeu 

Sr. Nils TORVALDS Parlamento Europeu 

Sr. László TRÓCSÁNYI Parlamento Europeu 

Sra. Juliane UNBEREIT Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Adina VALEAN Comissão Europeia 

Sra.  Judit VARGA Conselho 

Sr. Miltiadis  VARVITSIOTIS Conselho 

Sra. Ana Paula  ZACARIAS Conselho 

    

    
 


