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UTKAST TILL KORTFATTAT REFERAT 

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

Torsdagen den 7 april 2022 kl. 18.00–21.00 

 

1. Inledning av ordföranden och talespersonen  

Ordföranden förklarade att detta möte kommer att vara arbetsgruppens sista och att syftet med 

mötet var att färdigställa utkasten till förslag till plenarsammanträdet. Hon betonade att stora 

framsteg gjorts, men att de sista kvarstående frågorna behövde diskuteras. Under diskussionen 

behandlades alla förslag individuellt i omvänd ordning.  

 

2. Diskussion 

 

MÅL 1: 

Säker, hållbar, rättvis, klimatansvarig och ekonomiskt överkomlig livsmedelsproduktion som 

respekterar hållbarhetsprinciperna och miljön, säkerställer den biologiska mångfalden och 

ekosystemen och samtidigt tryggar livsmedelsförsörjningen. 

När det gäller mål 1 tog man upp behovet av att betona den gröna och blå ekonomin, och man enades 

om en ändring i åtgärd 1 för att ta bort ordet ”hög” i ”garantera hög produktivitet”. Dessutom 

utökades behovet av utbildning för jordbrukare till att även omfatta utbildning ”från” jordbrukare. 

 

MÅL 2: 
Skydda och återställa den biologiska mångfalden och landskapet och eliminera föroreningar. 

När det gäller mål 2 var diskussionerna inriktade på åtgärderna 5 och 7, och man enades om ett antal 

ändringar i texten. När det gäller åtgärd 5 om beskogning tillades ett erkännande av nationella särdrag 

i samband med rekommendationer om bindande nationella mål för återbeskogning. När det gäller 

åtgärd 7 togs ett antal förslag fram och fick stöd, såsom att förbättra skyddet av vattenkällor och stärka 

texten om forskning och finansiering av sjöfartsbränslen och sjöfartsteknik. 

 

MÅL 3: 

Stärka den europeiska energitryggheten och EU:s oberoende på energiområdet och samtidigt 

säkerställa en rättvis omställning och förse européerna med hållbar energi i tillräckliga mängder och 

till överkomliga priser. Bekämpa klimatförändringarna med EU i rollen som global ledare i en hållbar 

energipolitik med respekt för de globala klimatmålen. 
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I allmänhet stödde ledamöterna målet, och behovet av att uppnå energioberoende togs upp i detta 

avseende. När det gäller åtgärd 1 inom ramen för detta mål uttrycktes stöd för att ange att målet var 

att ”förverkliga” den gröna omställningen och påskynda den när så var möjligt. Det framhölls också 

att detta bör ske ”i synnerhet” genom investeringar i förnybar energi. 

När det gäller åtgärd 3 om elnätet enades ledamöterna om att utvidga den till att omfatta ”underhåll” 

och ”omvandling” av nätet för att öka säkerheten och omställningen till förnybar energi.  

När det gäller åtgärd 5 om teknik för förnybar energi hölls en utdragen debatt om den roll som  

vätgas spelar. Slutligen utvidgades hänvisningen till ”användning” av vätgas till ”produktion och 

användning”.  

Att ytterligare betona vikten av att skydda arbetstagare och arbetstillfällen togs också upp och 

föreslogs att ingå i åtgärd 8. 

Åtgärd 10 om utfasning av subventioner för fossila bränslen diskuterades på nytt, men i slutändan 

enades man inte om någon ändring av texten. 

 

MÅL 4:  

Tillhandahålla högkvalitativ, modern, grön och säker infrastruktur, säkerställa konnektivitet, även 

på landsbygden, särskilt genom ekonomiskt överkomlig kollektivtrafik. 

Det fanns ett brett stöd för de befintliga åtgärderna inom ramen för detta mål. Ledamöterna 

diskuterade användningen av teknik för fordon som är svåra att elektrifiera, och behovet av att 

inkludera öregioner togs upp som en ändring av texten. 

 

MÅL 5: 

Förbättra materialanvändningen och materialhanteringen i EU för att öka cirkulariteten och 

autonomin och minska beroendet. Bygga en cirkulär ekonomi genom att främja hållbara 

EU-produkter och hållbar EU-produktion. Se till att alla produkter som släpps ut på EU-marknaden 

efterlever gemensamma EU-miljönormer. 

Åtgärd 6, som syftar till en kunskapsplattform om hur produkter ska användas och repareras, 

diskuterades, i synnerhet begreppet ”användning”, och man enades om att lägga till ”hållbar” eller 

”långsiktig” till användning. Den roll som konsumentorganisationernas kunskaper spelar kommer att 

lyftas fram här.  

I åtgärd 7 om inbyggt produktåldrande infördes vissa mer differentierade formuleringar, bland annat 

tidig och för tidig föråldring, och även behovet av att reservdelar ska vara tillgängliga för 

konsumenterna. Ett minsta antal år för tillgången till reservdelar diskuterades, men flera ledamöter 

ansåg att det var omöjligt på grund av mångfalden av produkter och skillnader i produktanvändning.  

När det gäller åtgärd 8 om marknaden för sekundära råmaterial enades man om behovet av att 

hänvisa till smartare och mindre användning av primära råmaterial. 

Åtgärd 12 om begränsning av reklam för miljöskadliga produkter diskuterades, men i slutändan enades 

man inte om några ändringar av texten.  

 

MÅL 6: 

Främja kunskap, medvetenhet, utbildning och dialoger om miljö, klimatförändringar, 

energianvändning och hållbarhet. 
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När det gäller åtgärd 6 om obligatorisk undervisning om biologisk mångfald i skolor och åtgärd 7 om 

utbildning noterades det att detta är medlemsstaternas behörighet och att det nuvarande fördraget 

inte tillåter att skolornas läroplaner föreskrivs. Det noterades också att åtgärd 6 inom mål 1 kunde 

konsolideras inom ramen för åtgärd 6 i mål 6. 

 

3. Ordföranden avslutade mötet 

 
Ordföranden och talespersonen avslutade mötet, och ordföranden påminde ledamöterna om att 

förslagen skulle diskuteras vid plenarsammanträdet lördagen den 9 april. 

 


