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UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om Klimaforandring og Miljø, 

ledet af Anna Pasková, Rådet/Tjekkiet 

Fredag den 1. april 2022 kl. 17.00-19.00 

 

Arbejdsgruppen mødtes virtuelt for at afslutte drøftelserne om udkastene til forslag til konferencens 

plenarforsamling om klynge II klimaændringer, energi og transport, om klynge III bæredygtigt forbrug, 

emballage og produktion og om klynge IV information, bevidsthed, dialog og livsstil.  

 

1. Indledning ved formanden og talspersonen  

 

Både formanden og talsmanden takkede medlemmerne for det hidtidige arbejde. Formanden 

forklarede, at arbejdet ville fokusere på de resterende elementer. 

 

2. Drøftelse 

 

Kommissær Wojciechowski deltog i mødet og redegjorde for, hvordan reformen af den fælles 

landbrugspolitik kan bidrage til at opfylde borgernes anbefalinger, herunder ved at fremme 

bæredygtighed ud fra et miljømæssigt, socialt og økonomisk synspunkt og støtte bestræbelserne på 

at tackle klimaændringer, bevare naturressourcerne og genoprette biodiversiteten og derved udgøre 

en vigtig søjle i den europæiske grønne pagt. Kommissæren fremhævede en række foranstaltninger 

inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, der har til formål at omstille landbruget, så det 

bliver grønnere og mere bæredygtigt, herunder foranstaltninger såsom økoordninger og støtte til 

landbrugere med henblik på at støtte deres eksistensgrundlag og sikre velfungerende landdistrikter. 

Kommissæren understregede også, at krigen i Ukraine og pandemien havde fremhævet den afgørende 

betydning af fødevaresikkerhed, og mindede om den nylige meddelelse fra Kommissionen (vedtaget 

den 23. marts), som indeholdt en række foranstaltninger til sikring af fødevaresikkerheden.  

 

Mål 3: Bekæmpe klimaændringer og øge den europæiske energisikkerhed under hensyntagen til 

geopolitiske konsekvenser og forsyne europæerne med tilstrækkelig, prismæssigt overkommelig og 

bæredygtig energi, samtidig med at rollen som global leder bevares, og de globale 

klimabeskyttelsesmål respekteres  

 

Under drøftelsen, der startede med mål 3's foranstaltning 9, blev følgende spørgsmål og forslag 

behandlet: 
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➢ Der blev bl.a. fremsat følgende forslag til tilføjelser til teksten: finansiel støtte til CO2-filtre, 

foranstaltninger til bekæmpelse af skattesvig efter en overgangsperiode, støtte til tab og 

skader, øområder.  

➢ Drøftelserne fokuserede på foranstaltninger vedrørende investeringer i energilagring og 

klimavenlige teknologier og innovationer.  

➢ Behovet for ikke længere at støtte fossile brændstoffer og ikke yde finansiering til traditionel 

gasinfrastruktur blev drøftet. Selv om der var generel enighed om behovet for at bevæge sig i 

retning af mere bæredygtige energikilder, understregede medlemmerne også, at den 

nuværende geopolitiske situation fremhæver behovet for energisikkerhed, og at udfasningen 

er det langsigtede mål, men at der er behov for en overgangsperiode. 

 

Formål 4: Tilvejebringelse af moderne og sikker infrastruktur af høj kvalitet, der sikrer konnektivitet, 

herunder i landdistrikter, navnlig gennem offentlig transport 

 

Under drøftelsen blev følgende spørgsmål og forslag behandlet: 

➢ Der blev bl.a. fremsat følgende forslag til tilføjelser til teksten: grøn infrastruktur, øområder, 

navnlig landdistrikter, sikkerhed, al cykelinfrastruktur, hvor der findes troværdige alternativer, 

knyttet til indkomst. 

➢ Der var generel enighed om formuleringen af målet, og drøftelserne fokuserede især på 

behovet for, at infrastrukturen skal være grøn, og på de særlige omstændigheder, som østater 

og/eller fjerntliggende områder står over for. 

➢ I forbindelse med en drøftelse om at begrænse kortdistanceflyvninger blev de praktiske 

vanskeligheder for specifikke regioner og andre komplikationer rejst, hvilket førte til et muligt 

kompromis, der koblede begrænsningen af kortdistanceflyvninger sammen med troværdige 

alternativer, og anbefalingen om at forbedre tognettet.  

➢ Behovet for at tage hensyn til sociale og retfærdige overvejelser, dvs. med hensyn til tilskud 

og incitamenter til omstilling til nulemissionsmobilitet, blev også taget op. 

 

Mål 5: Bedre anvendelse og forvaltning af materialer i EU for at blive mere autonom, cirkulær og 

mindre sårbar. Bedre, bæredygtige EU-produkter og bedre, bæredygtig EU-produktion og fremme 

af den cirkulære økonomi: produkter, der skal opfylde EU's fælles miljøstandarder (længere tid, er 

lettere at genbruge, reparere og genanvende) 

 

Under drøftelsen blev følgende spørgsmål og forslag behandlet: 

➢ Der blev bl.a. fremsat følgende forslag til tilføjelser til teksten: grøn brint, QR-koder, strengere 

standarder, mindre afhængighed, produkter, der markedsføres i EU, digitale produktpas, 

undgåelse af madspild, EU's strategi for bæredygtige tekstiler.  

➢ Der blev fremsat forslag om at gøre foranstaltningen vedrørende standarder mere specifik og 

strengere for så vidt angår produktionsstandarder og også specifikt medtage importerede 

produkter. 

➢ Et medlem påpegede, at foranstaltningen om revision af globale forsyningskæder burde 

omfatte landbrug, men ikke burde være begrænset til det.  
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➢ Med hensyn til foranstaltningen vedrørende affald blev det foreslået at tilføje klarere 

formuleringer om, hvordan man undgår affald i det hele taget ved at fastsætte mål for bedre 

forebyggelse og genbrug/genanvendelse. Forslaget om at sammenlægge foranstaltningerne 

vedrørende affald blev godt modtaget.  

➢ Med hensyn til returpantordninger blev det foreslået at indføre avancerede standarder for 

containere.  

➢ Retten til reparation for at tackle forældelse blev taget op, og betydningen af, at reservedele 

er tilgængelige i en længere periode, blev understreget.   

➢ Ordlyden om sekundære råstoffer på markedet blev omformuleret for at skabe et reelt 

marked og fastsætte bestemmelser om mængden af sekundære stoffer i produkter.  

➢ Med hensyn til foranstaltningen vedrørende modeprodukter blev det foreslået at henvise til 

EU's strategi for bæredygtige tekstiler.  

 

Mål 6: Fremme viden, bevidsthed og dialoger om miljø, klimaændringer, energiforbrug og 

bæredygtighed 

 

Under drøftelsen blev følgende spørgsmål og forslag behandlet: 

➢ Der blev bl.a. fremsat følgende forslag til tilføjelser til teksten: uddannelse, interaktiv, livslang 

læring, færdigheder inden for bæredygtighed. 

➢ Det blev påpeget, at den oprindelige anbefaling fra Det Europæiske Borgerpanel henviste til 

en interaktiv platform til faktatjek, og medlemmerne var enige om, at dette burde tilføjes.  

➢ Nogle medlemmer understregede, at foranstaltninger vedrørende uddannelse og 

undervisningsmateriale burde omfatte aspektet livslang læring og behovet for omskoling og 

videnskabelig forskning.  

➢ Med hensyn til foranstaltningen til styrkelse af EU's rolle og indsats på miljø- og 

uddannelsesområdet mindede et medlem om den nationale kompetence på disse områder.  

➢ I forbindelse med plantebaseret kost foreslog borgerne at finde en god balance og tilstræbe 

synergier med lignende foranstaltninger fra arbejdsgruppen om sundhed.  

➢ Andre understregede betydningen af at omstille arealanvendelsen i landbruget fra fodring af 

dyr til mere EU-suverænitet inden for fødevareproduktion.  

  

3. Afslutning ved formanden 

 
Formanden og talsmanden afsluttede mødet med at oplyse, at det andet udkast til forslag ville blive 

omdelt mandag, og mindede medlemmerne om, at det sidste møde i arbejdsgruppen ville finde sted 

den 7. april. 

 


