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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  

ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, από τις 09.00 έως τις 11.00 

 

1) Κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την πρόεδρο 

Η πρόεδρος, κ. Anna Pasková, καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και 

τηρείται ενός λεπτού σιγή.  

 

Η κ. Pasková περιγράφει ορισμένα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο 

της παρούσας κρίσης:  

— μεγαλύτερη ανάγκη για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και μείωση της 

εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία (δηλ. 

μεγαλύτερη έμφαση στη συνιστώσα της ασφάλειας που είχε ήδη ενσωματωθεί προηγουμένως 

στην Πράσινη Συμφωνία)·  

— αλληλεγγύη όσον αφορά τις προκλήσεις ισότητας και τις τιμές της ενέργειας («δίκαιη 

μετάβαση» σημαίνει επίσης αλληλέγγυα μετάβαση)· 

— η παραπληροφόρηση αποτελεί πρόκληση· 

— η προστασία της γης και της φύσης, καθώς πρόκειται για στρατηγικούς πόρους (γεωργία, 

περιβάλλον, βιώσιμη και κυκλική οικονομία· 

— οι αξίες της ΕΕ περιλαμβάνουν ισχυρές κοινωνίες και διαφανή και συμμετοχική 

προσέγγιση. 

 

Η πρόεδρος ενημερώνει σχετικά με τα ακόλουθα επόμενα βήματα:  

— με βάση τα σχέδια συστάσεων, οι προτάσεις θα καταρτιστούν από τη Γραμματεία (με βάση 

τρεις εισηγήσεις — δηλαδή τις συστάσεις των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και των εθνικών 

ομάδων· ανταλλαγή ιδεών σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα και τις συζητήσεις της 

ολομέλειας και των ομάδων εργασίας)· 

— οι προτάσεις θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες και θα αποσταλούν στην ομάδα την 

επόμενη εβδομάδα· 

— τα μέλη της ομάδας θα πρέπει στη συνέχεια να αποστείλουν γραπτά σχόλια πριν από την 

6η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας· 

— τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των συζητήσεων της ομάδας εργασίας θα παρουσιαστούν στην 

επόμενη σύνοδο ολομέλειας της Διάσκεψης στις 25-26 Μαρτίου· 

— η πρόεδρος καλεί τους συμμετέχοντες να συντονίσουν τις θέσεις τους με τις αντίστοιχες 

συνιστώσες και να προσδιορίσουν συναινετικές προτάσεις. 

 

Ο κ. Hell, εκπρόσωπος της ομάδας ευρωπαίων πολιτών (ECP) τόνισε ότι τα γεγονότα στην 

Ουκρανία εφιστούν την προσοχή σε όλους, αλλά ότι η προστασία του πλανήτη εξακολουθεί 

να απαιτεί επείγουσα δράση και ότι, ως εκ τούτου, η ομάδα θα πρέπει να επιδιώξει τις 
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συστάσεις και τους στόχους στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος με τον ίδιο 

δυναμισμό όπως και μέχρι σήμερα. 

 

2) Συζήτηση 

Οι συζητήσεις διαρθρώνονται γύρω από τους ακόλουθους τομείς:  

(i) κλιματική αλλαγή, ενέργεια και μεταφορές·  

(ii) γεωργία, παραγωγή τροφίμων, βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα, ρύπανση·  

(iii) βιώσιμη κατανάλωση, συσκευασία και παραγωγή·  

(iv) ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάλογος.  

 

Κύρια σημεία που τέθηκαν ανά θέμα: 

 

1. Κλιματική αλλαγή, ενέργεια και μεταφορές 

 

— Η διασφάλιση του εφοδιασμού και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ έχουν 

αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα· πλαίσιο (με μεγαλύτερη έμφαση στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας· επενδύσεις σε υποδομές για 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταβατικές πηγές ενέργειας· αύξηση της στήριξης για την 

έρευνα και την καινοτομία· ανάγκη προσαρμογής και επιτάχυνσης της νομοθεσίας σχεδιασμού 

και των διαδικασιών, ανάγκη δημιουργίας μιας Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ· στήριξη της 

βιώσιμης κινητικότητας και εκσυγχρονισμός των δημοσίων μεταφορών· υπάρχει ανάγκη να 

εξεταστούν οι γεωπολιτικές επιπτώσεις που συνεπάγονται όλοι οι προμηθευτές ενέργειας από 

τρίτες χώρες, αρκετές από τις οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το περιβάλλον)· 

— να διατηρηθεί η προσήλωση στους φιλόδοξους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα (2030 

και 2050) και στους ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να 

επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση, παρόλο που ο στόχος αυτός πρέπει να λάβει υπόψη (και να 

σταθμιστεί με) τα αναγκαία μέτρα βραχυπρόθεσμα για την αποφυγή ελλείψεων και τη 

διασφάλιση της ευημερίας της κοινωνίας·   

— ορισμένοι συμμετέχοντες υποστηρίζουν την επανεξέταση των εφαρμοστέων 

χρονοδιαγραμμάτων για τη μετάβαση ή για μεγαλύτερη και καθαρότερη χρήση των 

μεταβατικών πηγών ενέργειας, εάν χρειαστεί με τη χρήση τεχνολογιών μετριασμού, όπως τα 

φίλτρα CO2 και οι αποθήκες άνθρακα, οι νέοι τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ, το πράσινο υδρογόνο 

ή η άντληση ίδιων πόρων εντός της ΕΕ, ενώ άλλοι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι η κρίση δεν 

μπορεί να οδηγήσει σε επιστροφή στο παρελθόν· επισημαίνεται επίσης ότι το φυσικό αέριο 

είναι σημαντικό για την παραγωγή λιπασμάτων.  

— αίσθημα επείγουσας ανάγκης να ληφθούν όλα τα αναγκαία και πιθανά μέτρα και να 

συνειδητοποιηθεί ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες για επενδύσεις σε υποδομές και 

αποζημιώσεις θα αυξηθούν σημαντικά· 

— θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στις εθνικές συνθήκες και το ενεργειακό 

μείγμα· θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και άλλες εθνικές συνθήκες (π.χ. σημεία 

εκκίνησης, γεωγραφική θέση, ανάγκη σύνδεσης απομακρυσμένων περιοχών, αγοραστική 

δύναμη...)· 
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— θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια 

(«REPowerEU»)· 

τα ζητήματα της οικονομικής προσιτότητας, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι 

πλέον υψηλότερα στην ημερήσια διάταξη, καθώς και ευρύτερες κοινωνικές πτυχές 

(υποστήριξη των πολιτών και των εργαζομένων· δικαιότερα φορολογικά συστήματα για τη 

χρηματοδότηση της δίκαιης μετάβασης· προχρηματοδότηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας και για την ενεργειακή φτώχεια· 

— Ο πόλεμος στην Ουκρανία καταδεικνύει τους κινδύνους εγκατάλειψης εναλλακτικών ή 

μεταβατικών πηγών παραγωγής ενέργειας, π.χ. η χρήση της πυρηνικής ενέργειας θα πρέπει να 

επανεξεταστεί, ενώ μας καταδεικνύει επίσης πιθανούς κινδύνους όταν ο πυρηνικός σταθμός 

καταστεί στόχος. 

 

 

2. Γεωργία, παραγωγή τροφίμων, βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα, ρύπανση 

 

— Υπάρχει ανάγκη να ληφθούν μέτρα κατά της υπερβολικής εντατικής γεωργίας και 

παραγωγής (με υψηλό κόστος όσον αφορά τη γη, το κλίμα και το περιβάλλον) και να 

καθοριστούν σαφείς ορισμοί των όρων· να εφαρμοστούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας 

στη γεωργία· 

— ισχυρότερη στήριξη των βιολογικών και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών (ενίσχυση της 

εγχώριας παραγωγής με την κατάλληλη τιμή), αν και σημειώνεται ότι ήδη σήμερα οι 

βιοκαλλιεργητές λαμβάνουν μεγαλύτερη στήριξη από ό,τι οι συμβατικοί γεωργοί· 

— υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων, λιγότερο ρυπογόνων και λιγότερο 

επιβλαβών για το περιβάλλον φυτοφαρμάκων· 

— πολλά από τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια αφορούν επίσης τη γεωργία, ο πόλεμος 

στην Ουκρανία θα οδηγήσει σε κλυδωνισμό του εφοδιασμού των παγκόσμιων αγορών. Η 

αυτάρκεια και η ασφάλεια του εφοδιασμού σε προσιτές τιμές στα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, την 

ενέργεια και τα λιπάσματα αλληλοσυνδέονται και θα πρέπει να αποτελούν βασικό στόχο σε 

αυτόν τον τομέα (π.χ. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην παραγωγή και 

τις τιμές· μείωση της μεγάλης εξάρτησης της ΕΕ από τον υπόλοιπο κόσμο· κάθετη γεωργία 

και αστική κηπουρική)·  

— μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για τη στήριξη της βιωσιμότητας αλλά και της ασφάλειας του 

εφοδιασμού· πρέπει να αποφευχθούν οι ελλείψεις)· επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο τα 

βραχυπρόθεσμα μέτρα μετριασμού όσο και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι βιωσιμότητας, π.χ. 

κατά τη συζήτηση των περιόδων αγρανάπαυσης. 

— αναφέρονται πολιτισμικές πτυχές όπως η υπερκατανάλωση, η παγκοσμιοποίηση και η 

απώλεια της σχέσης με τα τρόφιμα. 

— πρέπει να προωθηθεί η έρευνα και η καινοτομία· 

— επικέντρωση σε συνδυασμό βιωσιμότητας και παραγωγικότητας· πρέπει να αποφευχθεί η 

εξωτερική ανάθεση της παραγωγής σε λιγότερο βιώσιμους διεθνείς ανταγωνιστές.  

— η σύσταση για την αναδάσωση θα πρέπει να είναι πιο εμφανής (νομοθεσία που υποχρεώνει 

τις εταιρείες να αναδασώνουν περιοχές)· 

— κατάρτιση των γεωργών προς μια πιο βιώσιμη γεωργία· δημιουργία πράσινων θέσεων 

εργασίας· 
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— αντιμετώπιση των κοινωνικών πτυχών: κοινωνικό ντάμπινγκ και μετάβαση σε καλύτερες 

θέσεις εργασίας ώστε να υπάρχει ένας πιο βιώσιμος τομέας, να αποφεύγονται οι υψηλές τιμές· 

— μέτρα για περισσότερη ενημέρωση και εκπαίδευση στα σχολεία, ενημερωτικές εκστρατείες 

μεγάλης κλίμακας σχετικά με τα υγιεινά τρόφιμα και την παραγωγή· 

— αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των μελισσών. 

 

3. Βιώσιμη κατανάλωση, παραγωγή 

 

— Πολλά γίνονται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τα αποτελέσματα μπορούν να βελτιωθούν 

πολύ περισσότερο. — Ενίσχυση της κατάστασης στην ΕΕ σε όλους τους τομείς με τη βελτίωση 

των προτύπων παραγωγής/κατανάλωσης και των υπηρεσιών που εστιάζουν στην επισκευή· 

μέτρα συμπεριφοράς, βελτίωση των υποδομών· 

— ορθή λειτουργία της κυκλικής οικονομίας (επισκευή και επαναχρησιμοποίηση αντί για 

ανακύκλωση· πιο ανθεκτικά προϊόντα)· 

— εφαρμογή του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (δικαίωμα επισκευής, 

μεγαλύτερης διάρκειας διαθέσιμα και συμβατά ανταλλακτικά, εγγυήσεις)· 

— μέτρα για τον οικολογικό σχεδιασμό (σχεδιασμός προϊόντων με τρόπους που είναι 

ευκολότερο να επισκευαστούν)· 

— οι καταναλωτές ζητούν περισσότερες πληροφορίες, τη δυνατότητα να καθιερώσουν ενιαία 

επισήμανση ή μια οικολογική βαθμολογία ή ένα ψηφιακό προϊόν μεταβιβάζουν τη διάρκεια 

ζωής, τη δυνατότητα επισκευής κ.λπ. των προϊόντων. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

πρέπει να έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού με τα εισαγόμενα προϊόντα και τα υψηλά πρότυπα 

δεν πρέπει να οδηγούν σε προστατευτισμό·  

— επαναφορά δευτερογενών πρώτων υλών στον κύκλο ζωής της αγοράς και της παραγωγής 

από την ανακύκλωση· 

— κοινωνική αιρεσιμότητα (όλα τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν 

προσπάθειες και εκστρατείες για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης, π.χ. σε δημόσιες 

συμβάσεις· να περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την τήρηση των συνθηκών εργασίας· και σε 

άλλους τομείς, όπως οι δημόσιες συμβάσεις και η εμπορική πολιτική). 

 

4. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάλογος 

— αύξηση της διαθεσιμότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών (η ΕΕ 

θα δημιουργήσει ειδικό ιστότοπο πληροφοριών σχετικά με τις μελέτες για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης)· 

— η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό εργαλείο για την εφαρμογή όλων των συστάσεων (ώστε 

οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις)· 

— συμπερίληψη περιβαλλοντικών πτυχών στην εκπαίδευση (με έμφαση στα παιδιά, π.χ. στα 

σχολικά προγράμματα)· 

— θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ και των προϊόντων 

που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ. 

 

3) Συμπεράσματα από την πρόεδρο 
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Η πρόεδρος ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους και αναφέρει ότι η επόμενη 

συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της Διάσκεψης 

του Μαρτίου ΙΙ στις 25 Μαρτίου 2022. 

 

 

 


