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KORTFATTET REFERAT FRA DET FEMTE MØDE I ARBEJDSGRUPPEN OM  

ARBEJDSGRUPPEN OM KLIMAFORANDRING OG MILJØ 

Fredag den 11. marts 2022 kl. 9.00-11.00 

 

1) Indledning ved formanden 

Formanden, Anna Pasková, fordømte den russiske invasion af Ukraine, og der blev holdt et 

øjebliks stilhed.  

 

Pasková skitserede en række centrale elementer, der skulle tages i betragtning i forbindelse 

med denne krise:  

– Et større behov for at dekarbonisere og mindske EU's afhængighed af olie- og gasimport fra 

Rusland (dvs. større fokus på den sikkerhedskomponent, der allerede tidligere indgik i den 

grønne pagt)  

– Solidaritet med hensyn til egenkapitaludfordringer og energipriser (en "retfærdig omstilling" 

betyder også en solidarisk omstilling) 

– Misinformation er en udfordring 

– Beskyttelse af jord og natur, da der er tale om strategiske ressourcer (landbrug, miljø, 

bæredygtig og cirkulær økonomi) 

– EU's værdier omfatter stærke samfund og en gennemsigtig og deltagerorienteret tilgang. 

 

Formanden orienterede om følgende næste skridt:  

– På grundlag af udkastene til anbefalinger vil forslagene blive udarbejdet af sekretariatet 

(baseret på tre input – dvs. anbefalinger fra europæiske borgerpaneler og fra nationale paneler, 

udveksling af idéer om den digitale platform og plenardebatter og arbejdsgruppediskussioner) 

– Forslagene vil blive oversat til alle sprog og vil blive sendt til gruppen i næste uge 

– Gruppemedlemmerne bør derefter indsende skriftlige bemærkninger inden det 6. møde i 

arbejdsgruppen 

– De foreløbige resultater af arbejdsgruppernes drøftelser vil blive fremlagt på konferencens 

næste plenarforsamling den 25.-26. marts 

– Formanden opfordrede deltagerne til at koordinere holdninger inden for de respektive 

komponenter og til at identificere konsensusbaserede forslag. 

 

Hell, talsmand for Det Europæiske Borgerpanel (ECP), understregede, at begivenhederne i 

Ukraine er genstand for al opmærksomhed i øjeblikket, men at beskyttelsen af planeten stadig 

kræver en hurtig indsats, og at gruppen derfor bør følge anbefalingerne og målene på klima- 

og miljøområdet med samme styrke som hidtil. 

 

2) Drøftelse 

Drøftelserne var struktureret efter følgende områder:  

i) klimaforandringer, energi og transport  



 

2 
 

ii) landbrug, fødevareproduktion, biodiversitet, økosystemer og forurening  

iii) bæredygtigt forbrug, emballage og produktion  

iv) information, bevidstgørelse og dialog.  

 

De vigtigste punkter, der er rejst pr. emne: 

 

1. klimaforandringer, energi og transport 

 

– Sikring af forsyningssikkerheden og mindskelse af EU's energiafhængighed er blevet endnu 

vigtigere i den nuværende situation (øget fokus på vedvarende energi og energibesparelser, 

investeringer i infrastruktur til vedvarende energi og midlertidige energikilder, øge støtten til 

forskning og innovation, behovet for at tilpasse og fremskynde planlægningslovgivningen og 

procedurer, behovet for at skabe en energiunion i Unionen, støtte til bæredygtig mobilitet og 

modernisering af den offentlige transport, samt nødvendigheden af at overveje de geopolitiske 

konsekvenser af alle tredjelandes energileverandører, hvor flere har menneskerettigheds- og 

miljøspørgsmål) 

– Fastholdelse af forpligtelsen til de ambitiøse globale klimamål (2030- og 2050-målene om 

klimaneutralitet) og til de bredere mål i den europæiske grønne pagt og fremskyndelse af den 

grønne omstilling, selv om dette skal tage højde for (og afvejes mod) de nødvendige 

foranstaltninger på kort sigt for at undgå mangler og sikre samfundets velfærd.   

Visse deltagere slår til lyd for at foretage en gennemgang af de gældende tidsfrister for 

omstilling eller større og renere anvendelse af midlertidige energikilder, om nødvendigt ved 

hjælp af afbødende teknologier såsom CO2-filtre og kulstoflagring, nye LNG-terminaler, grøn 

brint eller udvinding af egne ressourcer inden for EU, mens andre deltagere anfører, at krisen 

ikke må føre til en tilbagevenden til fortiden; Det blev også påpeget, at naturgas er vigtig for 

gødningsproduktionen  

– En stærk fornemmelse af, at det haster med at træffe alle nødvendige og mulige 

foranstaltninger, og bevidsthed om, at finansieringsbehovet til infrastrukturinvesteringer og 

kompensation vil stige betydeligt 

– Der bør tages hensyn til forskelle i de nationale forhold og energimikset Andre nationale 

forhold (f.eks. udgangspunkter, geografisk placering, behovet for at forbinde fjerntliggende 

regioner, købekraft osv.) bør også tages i betragtning 

– Der bør tages hensyn til Kommissionens nye meddelelse om energi ("REPowerEU") 

Spørgsmål om prisoverkommelighed, navnlig hvad angår vedvarende energi, står nu højere på 

dagsordenen sammen med bredere sociale aspekter (støtte borgere og arbejdstagere, mere 

retfærdige skattesystemer til finansiering af en retfærdig omstilling og forfinansiering af midler 

fra den europæiske grønne pagt og til energifattigdom) 

– Krigen i Ukraine viser, at der er risiko for at opgive alternative eller midlertidige kilder til 

energiproduktion, f.eks. bør anvendelsen af kerneenergi genovervejes, og den viser, at der kan 

være risici, når atomkraftværket bliver et mål. 

 

 

2. Landbrug, fødevareproduktion, biodiversitet, økosystemer og forurening 
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– Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger mod alt for intensivt landbrug og produktion 

(med høje omkostninger med hensyn til jord, klima og miljø), fastlægge klare definitioner af 

betingelserne og anvende principperne for cirkulær økonomi i landbruget 

– Større støtte til økologiske og bæredygtige landbrugsmetoder (fremme af indenlandsk 

produktion med den rigtige pris), selv om det bemærkes, at økologiske landbrugere allerede i 

dag modtager mere støtte end konventionelle landbrugere 

– Støtte forskning i udvikling af pesticider, der er mere bæredygtige, mindre forurenende og 

mindre skadelige for miljøet 

– Mange af spørgsmålene på energiområdet gælder også for landbruget, og krigen i Ukraine 

vil føre til forsyningschok på verdensmarkederne. Selvforsyning og forsyningssikkerhed til 

overkommelige priser inden for fødevarer, foder, energi og gødningsstoffer er sammenvævede 

og bør være et centralt mål i denne sektor (f.eks. for at imødegå krigens indvirkning på 

produktion og priser og for at mindske EU's store afhængighed af resten af verden) vertikalt 

landbrug og havebrug i byer)  

– Reformen af den fælles landbrugspolitik til støtte for bæredygtighed, men også 

forsyningssikkerhed (undgå mangler), og nødvendigheden af at tage højde for både kortsigtede 

afbødende foranstaltninger og langsigtede bæredygtighedsmål, f.eks. i forbindelse med 

drøftelser om tilsidesættelser 

– Kulturelle aspekter som overforbrug, globalisering og tab af fødevarerelationer blev nævnt 

– Nødvendigheden af at styrke forskning og innovation 

– Fokus på en kombination af bæredygtighed og produktivitet, undgå eksternalisering af 

produktionen til mindre bæredygtige internationale konkurrenter  

– Anbefalingen om genplantning af skov bør være mere fremtrædende (lovgivning, der 

forpligter virksomhederne til at genplante arealer) 

– Uddannelse af landbrugere i retning af et mere bæredygtigt landbrug, skabe grønne job 

– Behandle sociale aspekter: social dumping og overgang til bedre job for at opnå en mere 

bæredygtig sektor og undgå høje priser 

– Foranstaltninger med henblik på mere information og uddannelse i skolerne, omfattende 

oplysningskampagner om sunde fødevarer og produktion 

– Strengere foranstaltninger til beskyttelse af bier. 

 

3. Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion 

 

– Der gøres allerede meget på europæisk plan, men resultaterne kan forbedres meget yderligere 

– Styrkelse af situationen i EU generelt ved at forbedre produktions-/forbrugsmønstre samt 

tjenesteydelser, der har fokus på reparation, adfærdsforanstaltninger og forbedring af 

infrastrukturen 

– En velfungerende cirkulær økonomi (hellere reparation, end genanvendelse, og mere 

holdbare produkter) 

– Gennemførelse af den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi (ret til reparation, 

kompatible reservedele, der er tilgængelige i længere tid og garantier) 

– Foranstaltninger vedrørende miljøvenligt design (udformning af produkter, så de er lettere at 

reparere) 

– Forbrugerne anmoder om flere oplysninger, mulighed for at indføre en fælles mærkning eller 

en miljøscore eller et digitalt produktpas vedrørende produkternes levetid, 
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reparationsmuligheder osv. Europæiske virksomheder skal imidlertid have lige vilkår i forhold 

til importerede produkter, og høje standarder må ikke føre til protektionisme  

– Bringe sekundære råstoffer tilbage på markedet og produktionscyklusser, der stammer fra 

genanvendelse 

– Social konditionalitet (EU og medlemsstaterne bør finansiere bestræbelser og kampagner til 

fremme af bæredygtigt forbrug, f.eks. i forbindelse med offentlige udbud, og medtage krav om 

overholdelse af arbejdsvilkår, også på andre områder som offentlige indkøb og handelspolitik). 

 

4. Information, bevidstgørelse og dialog. 

– Øge tilgængeligheden, gennemsigtigheden og pålideligheden af oplysninger (EU skal oprette 

et særligt informationswebsted om undersøgelser med henblik på at øge bevidstheden) 

– Uddannelse er et centralt redskab til gennemførelse af alle anbefalinger (så borgerne kan 

træffe informerede beslutninger) 

– Inddrage miljøaspekter i undervisningen (med fokus på børn, f.eks. i skolernes læseplaner) 

– Fair konkurrence mellem produkter, der er produceret i EU, og varer, der importeres fra lande 

uden for EU. 

 

3) Formandens konklusioner 

Formanden takkede deltagerne for deres bidrag og nævnte, at det næste møde ville finde sted 

under mødeperiode II i marts den 25. marts 2022. 

 

 

 


