
 

1 
 

 

 

KORTFATTET REFERAT 
Arbejdsgruppen om Klimaforandring og Miljø, ledet af Pasková, Rådet/Tjekkiet 

Den 21. januar 2021 kl. 16.00-18.00 (hybridmøde) 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden åbnede mødet ved at oplyse, at det kortfattede referat af det første møde i 

arbejdsgruppen var blevet vedtaget og nu skulle være online. Der vil blive afholdt et kommende møde 

i arbejdsgruppen den 11. marts 2022 for mere specifikt at drøfte, hvordan anbefalinger kan omsættes 

til forslag. Den 25. marts 2022 vil der blive afholdt en yderligere drøftelse i arbejdsgruppen om forslag, 

og der vil muligvis blive berammet et ekstra møde på et senere tidspunkt.  

Første punkt på dagsordenen er rapporter fra borgere fra EU-borgerpanelet og nationale 

borgerpaneler efterfulgt af fire klyngedrøftelser, navnlig om 1) landbrug, fødevareproduktion og 

biodiversitet, 2) energi, transport og klimaforandringer, 3) bæredygtigt forbrug og bæredygtig 

produktion og 4) information, bevidstgørelse og dialog. 

 

2. Rapport fra borgerne – EU-borgerpanelet og nationale borgerpaneler  

Repræsentant for EU-borgerpanelet: 

Ud af de 64 forslag, der blev udarbejdet i Natolin, er 51 blevet udvalgt med mere end 70 % for, hvoraf 

34 af dem vedrører klimaforandringer og miljø.  

For så vidt angår energi bør elsystemerne optimeres ved obligatorisk at medtage CO2-filtre i 

eksisterende kulkraftværker og for bedst muligt at udnytte den overproduktion, der forårsages af 

produktionen af miljøvenlige brændstoffer såsom brint og biobrændstoffer.  

Der er behov for at finde metoder til at mindske energiforbruget og motivere folk til at forbruge 

mindre energi ved hjælp af et bonussystem til energibevarelse. Der bør også afsættes midler til 

forskning i udvikling af nye måder at producere grøn energi på. For så vidt angår energi anbefaler 

borgerne at standardisere jernbanesystemet i EU, forbinde landdistrikterne og gøre den offentlige 

transport økonomisk overkommelig og sikker for alle og bevæge sig væk fra personlig mobilitet og i 

retning af fælles mobilitet. Hvad angår bæredygtigt og ansvarligt forbrug bør man indføre restriktioner 

for reklame for miljøskadelige produkter, forbyde ikkebæredygtig emballage og støtte brugen af 

produkter, der let kan reintegreres i den cirkulære økonomi som råstoffer. 

For så vidt angår landbrug bør man fremme og støtte økologisk og regionalt landbrug, ændre 

støttekriterierne, reducere anvendelsen af pesticider, undgå monokultur og masseopdræt af dyr for 

at genskabe balancen i økosystemet. Udviklingen af vertikalt landbrug bør fremmes for at opnå mere 

beskyttede områder, uddanne og støtte landbrugerne i gennemførelsen af miljøvenlige 

landbrugsmetoder samt investere i genplantning af skov.  
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Repræsentant for det franske nationale panel: 

Anbefalingerne fokuserede på energibegrænsninger. Mindre forbrug ved at undgå overdreven 

magtanvendelse og ved at støtte forskningsmidler til innovation. Togtransport bør være tilgængelig i 

hele Unionen. Det er vigtigt at udvikle markedet for grøn brint, harmonisere afgifter og tilskud til 

transportmidler – flybilletter bør ikke være billigere end togbilletter. Den fælles landbrugspolitik skal 

fremme produkternes kvalitet og udvikle god praksis og samtidig forbedre beskyttelsen af 

naturområder og økosystemer. Desuden er der behov for at "omlægge" produktionssystemerne til 

korte, lokale produktionskæder, forbedre beskyttelsen af økosystemerne i naturen og skabe 

beskyttelseszoner i by- og landområder. Desuden er der behov for en CO2-afgift, der straffer dem, som 

gør sig skyldige i misbrug gennem "grønvaskning".  

Repræsentant for det tyske nationale panel: 

I anbefalingerne fra det første officielle nationale borgerforum i Berlin, Tyskland, fremhæves behovet 

for en forordning om produkters garanterede levetid, dvs. at indføre en retlig garanti for en 

produktspecifik, maksimalt forlænget garanteret levetid for produkter, der produceres og sælges i EU, 

og skabe gennemsigtighed for forbrugerne. Desuden skal der indføres en klimaimporttold – som 

økonomisk skal modsvare de skader, der påføres klimaet – med et system af bæredygtighedspunkter 

for visse produkter. 

Repræsentant for det nederlandske nationale panel: 

68 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør spille en ledende rolle i bekæmpelsen af 

klimaforandringer, og EU bør udvikle en klar vision for fremtiden. Desuden mener de, at borgerne bør 

tilpasse deres egen adfærd for at opnå forandringer. I stedet for at skyde skylden på hinanden er 

landene nødt til at søge at indgå aftaler, udveksle viden og skabe løsninger sammen. Der er behov for 

et bedre, mere retfærdigt og enkelt system til reduktion af CO2-emissioner. Kommunikationen om 

udfordringerne i forbindelse med klimaforandringer skal være klarere og også mere positiv, og det 

skal også angives, hvilke muligheder der er. Lederne bør også foregå med et godt eksempel, f.eks. 

gennem færre flyrejser og flere fjernmøder. 

 

3. Drøftelser grupperet efter emne  

1) Landbrug, fødevareproduktion og biodiversitet 

- Oprettelse af nye beskyttede områder for udryddelsestruede arter. 

- Kødproduktionsprocesser såsom kvægavl til kødproduktion bør reguleres mere, og anvendelsen 

af dem bør muligvis mindskes. 

- Nogle hævder, at der er behov for at gøre noget ved intensivt landbrug; andre mener, at udtrykket 

"intensivt landbrug" af lovgivningsmæssige årsager skal defineres omhyggeligt og præcist, hvortil 

nogle svarede, at dette også er omfattet af EU's jord til bord-strategi. 

- Undgå overdreven brug af pesticider gennem intensivt landbrug og kun benytte lægemidler til 

behandling af syge dyr, ikke til forebyggelse for at undgå, at der opstår resistente bakterier.  

- Det er nødvendigt at revidere den fælles landbrugspolitik for at sikre, at støtten fremmer 

økologiske produktionsmetoder. Andre fremførte, at reformen af den fælles landbrugspolitik er 

blevet besluttet frem til 2027, og at den allerede støtter økologisk landbrug. Der skal desuden 

tages hensyn til fødevaresikkerhedsmæssige aspekter.  

- Der er behov for en ny økonomisk model i Europa for at fordele ressourcerne mere ligeligt og ikke 

nødvendigvis fokusere på øget produktion. Den bæredygtige omstilling bør ikke ske på bekostning 
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af de mest sårbare, og det er nødvendigt at prioritere tiltag for dem, der står over for 

energifattigdom.  

- Det er nødvendigt at gøre det klart, at det er gennem dialog, at vi kan ændre vores samfund. Skal 

søge at sikre, at EU-budgettet anvendes til at yde sociale bidrag til et mere klimavenligt samfund 

gennem sociale fonde, der er opdelt på nationalt og regionalt plan, alt sammen i dialog for at opnå 

konsensus. 

- EU skal være særlig opmærksom i sine handelsaftaler, når det ser på de deraf følgende 

miljøvirkninger. Har brug for strategiske planer på nationalt plan for at sikre beskyttelse af 

biodiversitet og fødevaresikkerhed.  

- Medlemsstaternes naturlige miljøer er forskelligartede, så det er vigtigt at tage hensyn til den 

enkelte regions kontekst.  

- Nogle borgere mente, at deres rolle mere var at beskrive de ønskelige resultater, og at politikerne 

var ansvarlige for at udforme de konkrete løsninger og den finansiering, der var nødvendig for 

gennemførelsen.  

 

2) Energi, transport og klimaforandringer 

- Det er behov for at have et energimiks, som er så højt som vores miljøambitioner, og som støtter 

investeringer og forskning. Det tager tid at mindske emissionerne og øge den vedvarende energi, 

så der er stadig behov for alternative energikilder med lave emissioner som erstatning for mere 

forurenende energikilder såsom kul.  

- Grøn brint er ét eksempel, selv om det kræver meget høje investeringsniveauer på grund af den 

energi, der kræves for at skabe den. Det vigtigste behov er fortsat at udfase fossile brændstoffer 

og fremme elbiler.  

- For så vidt angår energiomstillingen er der behov for midlertidige brændstoffer, såsom gas, og for 

ikke i alt for høj grad at forlade sig på Rusland som leverandør, samt behov for at fremhæve nye 

projekter og nye måder at få grøn energi til Europa på en måde, der gør Europa uafhængig af en 

enkelt kilde.  

- Nogle var imod støtte til kerneenergi, mens andre deltagere hilste EU-klassificeringssystemet 

velkommen. Andre betonede behovet for sikker energi som en forudsætning for borgernes 

velstand.  

- Der er behov for at fremme offentlig transport og inddrage den i omstillingen i de fleste 

landdistrikter. Der er behov for en reel strategi for institutionel opfølgning.  

- EU har ikke formået at gøre fremskridt med hensyn til standardisering af jernbaner, hvilket er af 

afgørende betydning.  

For at have højhastighedstog og nattog er vi nødt til at fastsætte en fælles standard for 

jernbaneenergi i Europa.  

- Den brede støtte til øgede investeringer i offentlig transport skal med henblik på at sikre, at den 

offentlige transport er pålidelig, effektiv og prismæssigt overkommelig, forblive offentlig, ikke 

privat. Det er vigtigt at huske på, at mange af anbefalingerne vil få sociale konsekvenser, og at 

disse sociale konsekvenser ikke bør overses. 

- Det er vigtigt at få flere mennesker til at undlade at anvende biler. Disse ændringer vil imidlertid 

få indvirkning på bilindustrien og millioner af arbejdstagere, så vi er nødt til at overveje dette 

spørgsmål mere indgående og udarbejde planer for retfærdig omstilling. 

- CO2-udledningsanlæg bør udstyres med filtre, mens bygninger bør reguleres for at være mere 

miljøvenlige.  

- Selv om der er behov for at investere i togtransport, har vi stadig brug for lufttransport i 

fremtiden, så vi er nødt til at finde en løsning for at sikre, at hver transportform koster den rette 

pris og tager hensyn til de miljømæssige og sociale aspekter. 
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- Der er behov for at fremme den "blå økonomi": Havmiljøet er ødelæggende på grund af 

overfiskning og forurening. Havbeskyttelse bør stå øverst på den globale dagsorden. 

- Det er nødvendigt at sikre en "retfærdig omstilling" mere generelt gennem en retlig ramme for 

retfærdig omstilling og at yde tilstrækkelig finansiering til omstillingen, ligesom der også er behov 

for flere midler til forskning. 

 

3) Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion 

- Gennemførelse af en standardmærkning af produkter i hele EU med angivelse af holdbarhed, 

genanvendelighed, bortskaffelsesproces og indvirkning på sundheden, som kan læses ved hjælp 

af en QR-kode i et kombineret, letlæseligt format.  

- EU bør føre streng kontrol med miljøskadelig emballage. Der kan indføres finansielle incitamenter 

for at hjælpe virksomhederne med at skifte til fuldt bionedbrydelig emballage.  

- Emballage bør gøres så kompakt som muligt for at spare på ressourcerne.  

- Den nuværende returpantordning bør udvides og forbedres, således at den anvendes ensartet i 

alle medlemsstater, herunder navnlig plast- og glasflasker, med mulighed for at medtage andre 

typer flasker og beholdere. 

- Der er behov for at øge den nuværende garantitid for elektronik og kontrollere omkostningerne 

til reservedele for at fremme reparation og mindske bortskaffelsen.  

- Der er behov for bedre regulering og gennemsigtighed for at sikre og fremme, at produkter, der 

fremstilles på rimelige vilkår, bringes i omsætning.  

- Det er vigtigt, at virksomheder kan drages til ansvar for deres respektive forsyningskæder, 

herunder dele uden for EU.  

- Anvendelse af regionale kredsløb til jobskabelse og styrkelse af den lokale økonomi er et vigtigt 

aspekt.  

 

4) Information, bevidstgørelse, dialog 

- EU har fastsat mange ambitiøse mål under EU's grønne pagt og har samlet en lang række løsninger 

for at nå disse mål. Det giver anledning til bekymring, at disse mål næsten ikke opfyldes af 

medlemsstaterne, og ikke alle lande har ressourcerne til at opfylde dem. Det er på tide at overveje 

en fælleseuropæisk samarbejdsstrategi og samle medlemsstaternes erfaringer i en database, som 

de kan dele med hinanden. 

- Der er behov for at gøre viden om klimaforandringer mere tilgængelig, f.eks. ved at oprette en 

europæisk onlineplatform, som offentliggør og løbende ajourfører videnskabelige oplysninger og 

rapporter, og hvor borgerne kan have en dialog med eksperter for at afmystificere 

klimaforandringer. 

- Generelt kan miljøvenlige standarder kun indføres inden for en mere generel politisk ramme og 

en konstant dialog.  

- Det er nødvendigt at styrke og videreudvikle demokratiet på arbejdspladsen, og arbejdstagerne 

og repræsentanterne for fagforeningerne bør inddrages fuldt ud. 

- Internationalt bør EU øge sit lederskab og spille en stærk rolle i at fremme en ambitiøs 

klimaindsats og retfærdig omstilling, f.eks. inden for rammerne af FN. Et sådant globalt lederskab 

er særlig vigtigt, da mange sektorer er i konkurrence på internationalt plan, og vedtagelse af 

klimaforanstaltninger på EU-plan kan derfor påvirke virksomheder og deres arbejdstagere 

negativt. 


