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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ομάδα εργασίας «Κλιματική αλλαγή και Περιβάλλον», υπό την προεδρία της κ. Pasková, 

Συμβούλιο/Τσεχία 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.30 και από τις 14.00 έως τις 16.00 

 

1. Έναρξη από την πρόεδρο και τον εκπρόσωπο  

Η πρόεδρος εξηγεί ότι σκοπός των συνεδριάσεων είναι να συζητηθεί το πρώτο σχέδιο των 

προτάσεων. Το σχέδιο αυτό έχει διανεμηθεί και θα πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο εκκίνησης. Κατά 

τη διάρκεια των συνεδριάσεων σήμερα και δύο άλλων μελλοντικών συνεδριάσεων της ομάδας 

εργασίας, οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να οριστικοποιηθούν προκειμένου να παρουσιαστούν στην 

ολομέλεια της Διάσκεψης. Ο εκπρόσωπος των πολιτών τονίζει την ανάγκη να είναι παραγωγικοί και 

να παραμείνουν συγκεντρωμένοι προκειμένου να καταλήξουν σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες 

προτάσεις.  

 

3. Παρουσίαση και συζήτηση των σχεδίων προτάσεων με σκοπό την παρουσίαση των σχεδίων 

προτάσεων στην ολομέλεια της 26ης Μαρτίου 

Στις συζητήσεις που ακολουθούν υπάρχει γενική υποστήριξη για τις περισσότερες προτάσεις, ενώ 

παρουσιάζονται ορισμένες συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων συζητούνται η πρόταση 1, η πρόταση 2 και μέρος της πρότασης 3. 

 

Πρόταση 1 - Ασφαλής, βιώσιμη, κλιματικά υπεύθυνη και οικονομικά προσιτή παραγωγή 
τροφίμων, με σεβασμό προς τις αρχές της βιωσιμότητας, το περιβάλλον, και τη διαφύλαξη της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων: 
 

Κατά τη συζήτηση εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα και προτάσεις: 

➢ Μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι κάτωθι προτάσεις για προσθήκες κειμένου: δίκαιη 

μετάβαση, βιώσιμα μέσα βιοπορισμού για τους γεωργούς, ανάγκη διασφάλισης της 

επισιτιστικής ασφάλειας, οικονομική προσιτότητα των τροφίμων, κατάρτιση των γεωργών, 

καινοτομία, γεωργία ακριβείας, πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, αλιεία και γαλάζια 

οικονομία, κίνητρα για τη βιολογική γεωργία, μείωση της σπατάλης τροφίμων. 

➢ Το ζήτημα της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης θίγεται επανειλημμένα, ιδίως σε σχέση 

με την ανάγκη διασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας. 

➢ Ορισμένες παρεμβάσεις τονίζουν τη σημασία της μετάβασης σε πιο βιώσιμες μεθόδους 

παραγωγής, κατανάλωσης και γεωργίας.  

➢ Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη να διασφαλίζονται καλές συνθήκες εργασίας και μέσα 

βιοπορισμού για τους γεωργούς. 
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➢ Τα μέλη συζητούν το επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων 

και τα επίπεδα των επιδοτήσεων για τη βιολογική γεωργία και τη χρήση των οικολογικών 

προγραμμάτων. 

➢ Τα μέλη συμφωνούν ως προς την ανάγκη μείωσης των εκπομπών και των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, μεταξύ άλλων μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της κατάρτισης. 

➢ Ορισμένα μέλη θίγουν γενικά την ανάγκη για δίκαιη και πράσινη μετάβαση. 

➢ Θίγονται τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων, της βιωσιμότητας της παραγωγής 
κρέατος και της μεταφοράς ζώων, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ 
εκτροφής και διατροφής. 

➢ Τα μέλη δεν συμφωνούν όσον αφορά τη θέσπιση ποσοστώσεων αγοράς τοπικών προϊόντων 
για μεγάλα διεθνή σούπερ μάρκετ, αλλά τονίζουν την ανάγκη στήριξης των τοπικών 
προϊόντων και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού. 
 

Πρόταση 2 - Προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου, εξάλειψη κάθε είδους ρύπανσης: 
Κατά τη συζήτηση εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα και προτάσεις: 

➢ Μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι κάτωθι προτάσεις για προσθήκες κειμένου: αποκατάσταση 

της βιοποικιλότητας και του τοπίου, αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ρύπανση, ο 

ρόλος των δήμων, αστικά δάση, δάση που χάνονται λόγω πυρκαγιών, φιλική προς το 

περιβάλλον ναυτιλία, καταπολέμηση της ρύπανσης από μικροπλαστικά, χωρίς να τίθεται σε 

κίνδυνο η επισιτιστική ασφάλεια. 

➢ Τα μέλη συζητούν για την εξάλειψη της ρύπανσης· υπάρχει ανάγκη για ρεαλιστικούς αλλά 

και φιλόδοξους στόχους και μακρόπνοο όραμα, έχοντας κατά νου τους ήδη υφιστάμενους 

στόχους. 

➢ Τονίζεται η συνολική σημασία της καλύτερης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, 

καθώς και της προστασίας όσο και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, ενώ 

υπογραμμίζεται επίσης ότι είναι σημαντικό να μην τεθεί σε κίνδυνο η επισιτιστική ασφάλεια.  

➢ Πολλά μέλη υπογραμμίζουν τη σημασία των εντόμων επικονίασης και των αυτόχθονων 

εντόμων, καθώς και της επιβολής των υφιστάμενων σχετικών κανονισμών. 

➢ Ορισμένα μέλη αναφέρουν και υποστηρίζουν την αναδάσωση των κατεστραμμένων δασών, 

και θίγουν ιδίως το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών. 

 

Πρόταση 3 - Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των γεωπολιτικών επιπτώσεων, και παροχή επαρκούς, 

οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας στους Ευρωπαίους, με παράλληλη διατήρηση του 

ρόλου του παγκόσμιου ηγέτη και σεβασμό προς τους παγκόσμιους στόχους για την προστασία του 

κλίματος: 

 

Κατά τη συζήτηση εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα και προτάσεις: 

➢ Μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι κάτωθι προτάσεις για προσθήκες κειμένου: περισσότερες 

επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέθοδοι αποθήκευσης, διασφάλιση δίκαιης 

μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οικολογικών 

πτυχών. 

➢ Προτείνεται ο καλύτερος διαχωρισμός της κλιματικής αλλαγής και του ζητήματος της 

ενεργειακής ασφάλειας στο πλαίσιο του στόχου και των μέτρων. 
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➢ Αρκετά μέλη τονίζουν την ανάγκη για μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και 

για μείωση των ενεργειακών εξαρτήσεων. 

➢ Για την κατάρτιση της γενικής ενεργειακής πολιτικής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 

γεωπολιτική κατάσταση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οικολογικές πτυχές, η χρηστή 

διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου όσον αφορά τους προμηθευτές τρίτων χωρών. 

➢ Δεν επιτυγχάνεται συναίνεση όσον αφορά την εξέταση της πυρηνικής ενέργειας κατά τη 

διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης. 

➢ Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της κατανάλωσης, 

μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της μόνωσης των κτιρίων. 

➢ Θα πρέπει να εξεταστεί η επιλογή του πράσινου υδρογόνου στις περιπτώσεις που ο 

εξηλεκτρισμός είναι δύσκολος. 

➢ Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας. 

 

4. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 

Η πρόεδρος εξηγεί ότι θα γίνει παρουσίαση των γενικών γραμμών των προτάσεων και των ειδικών 

μέτρων τους κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Διάσκεψης την επόμενη ημέρα. Η πρόεδρος 

ολοκληρώνει τη συνεδρίαση αναφέροντας την ανάγκη για πρόσθετες συνεδριάσεις της ομάδας 

εργασίας, οι οποίες πιθανόν θα πραγματοποιηθούν την 1η Απριλίου. 

 
 


