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UTKAST TILL KORTFATTAT REFERAT 

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

Fredagen den 25 mars 2022 kl. 9.00–11.30 och kl. 14.00–16.00 

 

1. Inledning av ordföranden och talespersonen  

Ordföranden förklarade att syftet med mötena var att diskutera det första utkastet till förslag. Detta 

utkast har skickats ut och bör ses som en utgångspunkt. Under dagens möten och ytterligare 

två kommande arbetsgruppsmöten bör dessa förslag färdigställas så att de kan läggas fram för 

konferensens plenarförsamling. Medborgarpanelens talesperson framhöll behovet av att vara 

produktiva och behålla fokus för att komma fram till konkreta och tillämpliga förslag.  

 

3. Presentation och diskussion om utkasten till förslag i syfte att lägga fram dem vid 

plenarsammanträdet den 26 mars 

Under den följande diskussionen fanns det ett allmänt stöd för de flesta av förslagen, och ett antal 

idéer lades fram om att vidareutveckla dem. Under mötena diskuterades förslag 1, förslag 2 och delar 

av förslag 3. 

 

Förslag 1 – Säker, hållbar, klimatansvarig och ekonomiskt överkomlig livsmedelsproduktion som 
respekterar hållbarhetsprinciperna och miljön och säkerställer den biologiska mångfalden och 
ekosystemen 
 

Under diskussionen togs följande frågor och förslag upp: 

➢ Bland annat föreslogs följande tillägg i texten: en rättvis omställning, hållbara 

försörjningsmöjligheter för jordbrukare, behovet av att säkerställa livsmedelstrygghet, 

överkomliga livsmedelspriser, utbildning för jordbrukare, innovation, precisionsjordbruk, mer 

hållbar livsmedelsproduktion, fiske och den blå ekonomin, incitament för ekologiskt jordbruk 

samt minskat matsvinn. 

➢ Den nuvarande geopolitiska situationen togs upp vid ett flertal tillfällen, särskilt när det gäller 

behovet av att trygga livsmedelsförsörjningen. 

➢ I ett antal inlägg betonades vikten av att övergå till mer hållbara produktions-, konsumtions- 

och jordbruksmetoder.  

➢ Behovet av att säkerställa goda arbetsvillkor och försörjningsmöjligheter för jordbrukare 

betonades också. 

➢ Ledamöterna diskuterade ambitionsnivån när det gäller att minska användningen av 

bekämpningsmedel och nivån på stödet till ekologiskt jordbruk och användningen av 

miljösystemen. 
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➢ Ledamöterna enades om behovet av att minska utsläppen och miljöpåverkan, bland annat 

genom forskning, innovation och utbildning. 

➢ Generellt togs behovet av en rättvis och grön omställning upp av ett antal ledamöter. 

➢ Djurens välbefinnande och hållbarhet i köttproduktionen och djurtransporterna togs upp, 
liksom behovet av att stärka kopplingen mellan uppfödning och utfodring. 

➢ Ledamöterna var inte eniga om att fastställa inköpskvoter för lokala produkter för stora 
internationella butiker, men betonade behovet av att stödja lokala produkter och korta 
leveranskedjor. 
 

Förslag 2 – Skydda den biologiska mångfalden och landskapet, eliminera alla former av föroreningar 
Under diskussionen togs följande frågor och förslag upp: 

➢ Bland annat föreslogs följande tillägg i texten: återställande av biologisk mångfald och 

landskap, ökad medvetenhet om föroreningar, kommunernas roll, skogar i städer, skogar som 

förstörts i bränder, miljövänlig sjöfart, bekämpning av mikroplastföroreningar, utan att 

äventyra livsmedelstryggheten. 

➢ Ledamöterna diskuterade eliminering av föroreningar, och tog upp behovet av att vara 

realistisk, men även att vara ambitiös och ha en långsiktig vision, med beaktande av redan 

uppsatta mål. 

➢ Den övergripande betydelsen av bättre förvaltning av skyddade områden och av att både 

skydda och återställa den biologiska mångfalden betonades, liksom vikten av att inte äventyra 

livsmedelsförsörjningen.  

➢ Vikten av pollinering och inhemska insekter underströks av flera ledamöter, inklusive 

tillämpningen av befintliga bestämmelser i detta avseende. 

➢ Återbeskogning av förstörda skogar, och i synnerhet skogsbränder, togs upp och stöddes av 

ett antal ledamöter. 

 

Förslag 3 – Bekämpa klimatförändringarna och stärka den europeiska energitryggheten, med 

beaktande av de geopolitiska återverkningarna, och förse européerna med hållbar energi i 

tillräckliga mängder och till överkomliga priser och samtidigt behålla rollen som global ledare och 

respektera de globala klimatmålen 

 

Under diskussionen togs följande frågor och förslag upp: 

➢ Bland annat föreslogs följande tillägg i texten: mer investeringar i förnybar energi, 

lagringsmetoder, säkerställande av en rättvis omställning, inbegripet mänskliga rättigheter 

och ekologiska aspekter. 

➢ Det föreslogs att göra en bättre åtskillnad mellan klimatförändringar och frågan om 

energitrygghet inom ramen för målet och åtgärderna. 

➢ Flera ledamöter betonade behovet av att övergå till förnybara energikällor, liksom att minska 

energiberoendet. 

➢ När det gäller den allmänna energipolitiken bör den geopolitiska situationen, mänskliga 

rättigheter, ekologiska aspekter samt god samhällsstyrning och rättsstatsprincipen för 

leverantörer från tredjeländer beaktas. 

➢ Det fanns ingen konsensus om att överväga kärnenergi under energiomställningen. 
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➢ Behovet av energieffektivitet och minskad förbrukning, bland annat genom förbättrad 

isolering av byggnader. 

➢ Att överväga grön vätgas där det är svårt med elektrifiering. 

➢ Att ta itu med frågan om energilagring. 

 

4. Ordföranden avslutade mötet 

Ordföranden förklarade att huvudlinjerna i förslagen och tillhörande särskilda åtgärder skulle 

presenteras vid konferensens plenarsammanträde följande dag. Ordföranden avslutade mötet med 

att ange att det behövdes ytterligare arbetsgruppsmöten, som sannolikt skulle äga rum den 1 april. 

 
 


