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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

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

Συμβούλιο/Τσεχία 

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, από τις 17.00 έως τις 19.00 

 

Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει σε εικονική μορφή για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις για τα σχέδια 

προτάσεων προς την ολομέλεια της Διάσκεψης, σχετικά με τη θεματική ομάδα ΙΙ για την κλιματική 

αλλαγή, την ενέργεια και τις μεταφορές, τη θεματική ομάδα ΙΙΙ για τη βιώσιμη κατανάλωση, τη 

συσκευασία και παραγωγή, και τη θεματική ομάδα IV για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τον 

διάλογο και τον τρόπο ζωής.  

 

1. Έναρξη από την πρόεδρο και τον εκπρόσωπο  

 

Τόσο η πρόεδρος όσο και ο εκπρόσωπος ευχαριστούν τους βουλευτές για το μέχρι τούδε έργο τους. 

Η πρόεδρος εξηγεί ότι οι εργασίες θα επικεντρωθούν στα υπόλοιπα στοιχεία. 

 

2. Ανταλλαγή απόψεων 

 

Ο Επίτροπος κ. Wojciechowski συμμετέχει στη συνεδρίαση και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η 

μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των 

συστάσεων των πολιτών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της βιωσιμότητας από περιβαλλοντική, 

κοινωνική και οικονομική άποψη, και με τη στήριξη των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, 

κάτι που σημαίνει ότι αποτελεί σημαντικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο 

Επίτροπος επισημαίνει σειρά μέτρων στο πλαίσιο της ΚΓΠ που αποσκοπούν στη μετάβαση σε πιο 

πράσινη και βιώσιμη γεωργία, όπως τα οικολογικά προγράμματα και η στήριξη των γεωργών για την 

ενίσχυση των μέσων βιοπορισμού και τη διασφάλιση ευημερουσών αγροτικών περιοχών. Ο 

Επίτροπος τονίζει επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η πανδημία υπογράμμισαν την καίρια 

σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας και υπενθυμίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής 

(που εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου), η οποία καθορίζει μια σειρά δράσεων για την κατοχύρωση της 

επισιτιστικής ασφάλειας.  

 

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

κλίματος  

 

Κατά τη συζήτηση, αρχής γενομένης από το μέτρο 9 του στόχου 3, εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα 

και προτάσεις: 

 

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

στήριξη για φίλτρα εκπομπών CO2, μέτρα καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, μετά από 

μεταβατική περίοδο, στήριξη για απώλειες και ζημίες, νησιωτικές περιοχές.  

➢ Οι συζητήσεις εστιάζονται σε μέτρα που σχετίζονται με επενδύσεις στην αποθήκευση 

ενέργειας και σε φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και καινοτομίες.  

➢ Συζητείται η ανάγκη να μην επιδοτούνται πλέον τα ορυκτά καύσιμα και να μην δίδεται 

χρηματοδότηση για παραδοσιακές υποδομές φυσικού αερίου. Ενώ υπάρχει γενική 

συμφωνία σχετικά με την ανάγκη μετάβασης σε πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας, τα μέλη 

τονίζουν επίσης ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση αναδεικνύει την ανάγκη για 

ενεργειακή ασφάλεια και ότι η σταδιακή κατάργηση αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο, αλλά 

πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδος. 

 

Στόχος 4: Παροχή σύγχρονων και ασφαλών υποδομών υψηλής ποιότητας, διασφάλιση της 

συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών, ιδίως μέσω των δημόσιων 

μεταφορών 

 

Κατά τη συζήτηση εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα και προτάσεις: 

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

υποδομές, νησιωτικές περιοχές, ιδίως αγροτικές περιοχές, ασφάλεια, όλες οι υποδομές 

ποδηλασίας, όπου υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, που συνδέονται με το 

εισόδημα. 

➢ Υπάρχει γενική συμφωνία σχετικά με τη διατύπωση του στόχου και οι συζητήσεις 

επικεντρώνονται ιδίως στην ανάγκη οι υποδομές να είναι πράσινες, καθώς και στις ειδικές 

συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά κράτη και/ή οι απομακρυσμένες περιοχές. 

➢ Κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με τον περιορισμό των πτήσεων μικρών αποστάσεων, 

επισημαίνονται οι πρακτικές δυσκολίες για συγκεκριμένες περιοχές και άλλες επιπλοκές, 

γεγονός που οδηγεί σε πιθανό συμβιβασμό βάσει του οποίου ο περιορισμός των πτήσεων 

μικρών αποστάσεων θα συνοδεύεται με αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις και με τη σύσταση 

για τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου.  

➢ Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη να ληφθούν υπόψη κοινωνικά και δίκαια ζητήματα, δηλαδή 

όσον αφορά τις επιδοτήσεις και τα κίνητρα για τη μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών 

εκπομπών. 

 

Στόχος 5: Καλύτερη χρήση και διαχείριση των υλικών εντός της ΕΕ ώστε να καταστεί πιο αυτόνομη, 

κυκλική και λιγότερο ευάλωτη. Καλύτερα, βιώσιμα προϊόντα και παραγωγή της ΕΕ και προώθηση 

της κυκλικής οικονομίας: προϊόντα που πληρούν τα κοινά περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ 
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(διαρκούν περισσότερο, είναι ευκολότερο να επαναχρησιμοποιηθούν, να επισκευαστούν και να 

ανακυκλωθούν) 

 

Κατά τη συζήτηση εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα και προτάσεις: 

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

υδρογόνο, κώδικας QR, αυστηρότερα πρότυπα, μικρότερη εξάρτηση, προϊόντα που 

διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων, αποφυγή της σπατάλης 

τροφίμων, στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη κλωστοϋφαντουργία.  

➢ Γίνονται προτάσεις για να καταστεί το μέτρο σχετικά με τα πρότυπα πιο συγκεκριμένο και 

αυστηρότερο σε σχέση με τα πρότυπα παραγωγής και επίσης να συμπεριλάβει ρητώς τα 

εισαγόμενα προϊόντα. 

➢ Ένα μέλος αναφέρει ότι το μέτρο για επανεξέταση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού 

θα πρέπει να κάνει μνεία στη γεωργία, ωστόσο δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτήν.  

➢ Όσον αφορά το μέτρο για τα απόβλητα, προτείνεται να προστεθεί σαφέστερη διατύπωση για 

τον τρόπο αποφυγής των αποβλήτων κατ’ αρχάς, με τον καθορισμό καλύτερων στόχων 

πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης. Η πρόταση συγχώνευσης των μέτρων 

που αφορούν τα απόβλητα τυγχάνει θετικής υποδοχής.  

➢ Για τα συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, προτείνεται να υπάρχουν προηγμένα 

πρότυπα για τους περιέκτες.  

➢ Αναφέρεται το δικαίωμα επισκευής για την αντιμετώπιση της απαξίωσης και τονίζεται η 

σημασία της πρόσβασης στα ανταλλακτικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.   

➢ Η διατύπωση για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες στην αγορά αναμορφώνεται, ώστε να 

δημιουργηθεί μια πραγματική αγορά και να προβλεφθούν διατάξεις για την ποσότητα 

δευτερογενών υλικών στα προϊόντα.  

➢ Όσον αφορά το μέτρο για τα προϊόντα της μόδας, προτείνεται να γίνει αναφορά στη 

στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.  

 

Στόχος 6: Προώθηση της γνώσης, της ενημέρωσης και του διαλόγου όσον αφορά το περιβάλλον, 

την κλιματική αλλαγή, τη χρήση της ενέργειας και τη βιωσιμότητα 

 

Κατά τη συζήτηση εξετάζονται τα ακόλουθα ζητήματα και προτάσεις: 

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

διαδραστική μάθηση, διά βίου μάθηση, γραμματισμός σε θέματα βιωσιμότητας. 

➢ Αναφέρεται ότι η αρχική σύσταση της ομάδας ευρωπαίων πολιτών μιλά για μια 

«διαδραστική πλατφόρμα επαλήθευσης γεγονότων» και τα μέλη συμφωνούν ότι θα πρέπει 

να γίνει αυτή η προσθήκη.  

➢ Ορισμένα μέλη υπογραμμίζουν ότι τα μέτρα που αφορούν το εκπαιδευτικό και διδακτικό 

υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πτυχή της διά βίου μάθησης και την ανάγκη 

επανακατάρτισης και επιστημονικής έρευνας.  

➢ Όσον αφορά το μέτρο για την ενίσχυση του ρόλου και της δράσης της ΕΕ στον τομέα του 

περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης, ένα μέλος υπενθυμίζει ότι στους τομείς αυτούς υπάρχει 

εθνική αρμοδιότητα.  
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➢ Όσον αφορά τη φυτοφαγική διατροφή, οι πολίτες προτείνουν να επιτευχθεί μια καλή 

ισορροπία κατά την αναζήτηση συνεργειών με παρόμοια μέτρα της ομάδας εργασίας για την 

υγεία.  

➢ Άλλοι υπογραμμίζουν τη σημασία της μετατόπισης της χρήσης γεωργικής γης από τη 

διατροφή των ζώων σε μια μεγαλύτερη κυριαρχία της ΕΕ στην παραγωγή τροφίμων.  

  

3. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 

 
Η πρόεδρος και ο εκπρόσωπος ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση δηλώνοντας ότι το δεύτερο σχέδιο 

προτάσεων θα διανεμηθεί τη Δευτέρα και υπενθυμίζουν στα μέλη ότι η τελευταία συνεδρίαση της 

ομάδας εργασίας θα διεξαχθεί στις 7 Απριλίου. 

 


