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PROIECT DE PROCES-VERBAL SUMAR 

Grupul de lucru privind schimbările climatice și mediul, prezidat de dna Pasková, Consiliu/Cehia 

Joi, 7 aprilie 2022, 18.00-21.00 

 

1. Deschiderea reuniunii de către președintă și purtătorul de cuvânt  

Președinta explică faptul că această reuniune va fi reuniunea finală a grupului de lucru, iar scopul 

reuniunii va fi de a finaliza proiectele de propuneri pentru sesiunea plenară. Ea subliniază că s-au 

înregistrat multe progrese, dar că ultimele chestiuni nesoluționate trebuie discutate. În timpul 

discuțiilor, toate propunerile au fost abordate individual, în ordine inversă.  

 

2. Schimb de opinii 

 

OBIECTIVUL 1: 

O producție de alimente sigură, sustenabilă, corectă, responsabilă din punct de vedere climatic și la 

prețuri accesibile, respectând principiile sustenabilității și mediul și protejând biodiversitatea și 

ecosistemele, dar asigurând în același timp securitatea alimentară: 

În ceea ce privește Obiectivul 1, a fost subliniată necesitatea de a pune accentul pe economia verde și 

albastră și s-a convenit asupra unei modificări în cadrul Măsurii 1, de a se elimina cuvântul „ridicat” în 

„garantarea unei productivități ridicate”. În plus, nevoia de formare a fermierilor a fost extinsă pentru 

a include și formarea „din partea” fermierilor. 

 

OBIECTIVUL 2: 
Protejarea și refacerea biodiversității și a peisajului și eliminarea poluării 
În ceea ce privește Obiectivul 2, discuțiile s-au axat pe Măsurile 5 și 7 și au fost convenite o serie de 

modificări redacționale. În ceea ce privește Măsura 5 privind împădurirea, s-a adăugat recunoașterea 

particularităților naționale atunci când  

se recomandă obiective naționale obligatorii pentru reîmpădurire.  În ceea ce privește Măsura 7, au 

fost formulate și sprijinite o serie de sugestii în legătură cu îmbunătățirea protecției surselor de apă și 

cu consolidarea textului privind cercetarea și finanțarea pentru combustibilii și tehnologiile maritime. 

 

OBIECTIVUL 3: 

Consolidarea securității energetice europene și a independenței energetice a UE, asigurând totodată 

o tranziție justă și oferind europenilor energie suficientă, la prețuri accesibile și sustenabilă. 

Combaterea schimbărilor climatice, UE jucând un rol de lider mondial în politica privind energia 

sustenabilă și respectând obiectivele climatice de la nivel mondial: 
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În general, membrii au sprijinit obiectivul, iar necesitatea de a obține independența energetică a fost 

adusă în discuție în această privință. În ceea ce privește Măsura 1 din cadrul acestui obiectiv, s-a 

sprijinit indicarea faptului că obiectivul este de a „realiza” tranziția verde și de a o accelera ori de câte 

ori este posibil. De asemenea, s-a adus în discuție faptul că acest lucru ar trebui să se producă „în 

special” prin investiții în energia din surse regenerabile. 

În ceea ce privește Măsura 3 privind rețeaua de energie electrică, membrii au convenit să o extindă 

pentru a include „întreținerea” și „transformarea” rețelei pentru a îmbunătăți siguranța și tranziția 

către energia din surse regenerabile.  

În ceea ce privește Măsura 5 referitoare la tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile, 

a avut loc o dezbatere prelungită cu privire la rolul  

hidrogenului. În cele din urmă, o trimitere la „utilizarea” hidrogenului a fost extinsă la „producție și 

utilizare”.  

S-a subliniat în continuare importanța protejării lucrătorilor și a locurilor de muncă și s-a sugerat 

includerea acesteia în Măsura 8. 

Măsura 10 privind eliminarea treptată a subvenționării combustibililor fosili a fost discutată din nou, 

dar, în cele din urmă, nu s-a convenit asupra niciunei modificări a textului. 

 

OBIECTIVUL 4:  

Dezvoltarea unei infrastructuri de înaltă calitate, moderne, verzi și sigure, asigurând conectivitatea, 

inclusiv a zonelor rurale, în special cu ajutorul transportului public la prețuri accesibile: 

 

A existat un sprijin larg pentru măsurile actuale din cadrul acestui obiectiv. Membrii au discutat despre 

utilizarea tehnologiilor pentru vehiculele care sunt dificil de electrificat, iar necesitatea de a include 

regiunile insulare a fost discutată ca o modificare a textului. 

 

OBIECTIVUL 5: 

O mai bună utilizare și gestionare a materialelor în UE pentru ca aceasta să devină mai circulară, mai 

autonomă și mai puțin dependentă. Construirea unei economii circulare prin promovarea 

produselor și a producției sustenabile în UE. Asigurarea faptului că toate produsele introduse pe 

piața UE respectă standardele de mediu comune ale UE: 

 

Măsura 6, care vizează o platformă de cunoștințe privind modul de utilizare și reparare a produselor, 

a făcut obiectul dezbaterii cu privire la conceptul de utilizare și s-a ajuns la un acord privind adăugarea 

utilizării „sustenabile” sau „pe termen mai lung”. Rolul cunoștințelor dezvoltate de organizațiile de 

consumatori va fi evidențiat aici.  

La Măsura 7 privind obsolescența programată a fost introdusă o formulare mai diferențiată, inclusiv 

obsolescența timpurie și prematură, precum și necesitatea ca piesele de schimb să fie accesibile 

consumatorilor. A fost discutat un număr minim de ani pentru disponibilitatea pieselor de schimb, dar 

mai mulți membri au considerat că acesta este imposibil din cauza diversității produselor și a 

diferențelor de utilizare a produselor.  

În ceea ce privește Măsura 8 privind piața materiilor prime secundare, s-a convenit asupra necesității 

de a face referire la utilizarea mai inteligentă și mai redusă a materiilor  
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prime primare. 

Măsura 12 privind limitarea publicității pentru produsele care dăunează mediului a fost discutată, dar, 

în cele din urmă, nu s-a convenit asupra niciunei modificări a textului.  

 

OBIECTIVUL 6: 

Promovarea cunoașterii, a sensibilizării, a educației și a dialogurilor privind mediul, schimbările 

climatice, utilizarea energiei și sustenabilitatea: 

În ceea ce privește Măsura 6, referitoare la predarea obligatorie a biodiversității în școli și Măsura 7 

privind educația, s-a remarcat că aceasta este o competență a statelor membre și că tratatul actual nu 

permite prevederea de programe școlare. S-a observat, de asemenea, că Măsura 6 din cadrul 

Obiectivului 1 ar putea fi consolidată în cadrul Măsurii 6 de la Obiectivul 6. 

 

3. Închiderea reuniunii de către președintă 

 
Președinta și purtătorul de cuvânt au încheiat reuniunea, iar președinta le-a reamintit membrilor că 

propunerile vor fi discutate în sesiunea plenară sâmbătă, 9 aprilie. 

 


