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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Ομάδα εργασίας «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον», υπό την προεδρία της κ. Pasková, 

Συμβούλιο/Τσεχία 
21 Ιανουαρίου 2021, από τις 16.00 έως τις 18.00 (σε υβριδική μορφή) 

 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 
Η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης αναφέροντας ότι τα συνοπτικά πρακτικά της 

πρώτης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας έχουν εγκριθεί και θα πρέπει επί του παρόντος να είναι 

διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Μια μελλοντική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας θα πραγματοποιηθεί 

στις 11 Μαρτίου 2022 για να συζητηθεί ειδικότερα ο τρόπος μετατροπής των συστάσεων σε 

προτάσεις. Στις 25 Μαρτίου 2022, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω συζήτηση στο πλαίσιο της ομάδας 

εργασίας σχετικά με τις προτάσεις, με πιθανή μελλοντική διοργάνωση πρόσθετης συνεδρίασης.  

Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι εκθέσεις των πολιτών από την ομάδα Ευρωπαίων 

πολιτών και τις εθνικές ομάδες πολιτών, ακολουθούμενες από τέσσερις συζητήσεις σε ομάδες, και 

συγκεκριμένα για 1) τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τη βιοποικιλότητα 2) την ενέργεια, τις 

μεταφορές και την κλιματική αλλαγή· 3) τη βιώσιμη κατανάλωση και την παραγωγή, 4) την 

ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τον διάλογο. 

 

2. Έκθεση των πολιτών - ομάδα Ευρωπαίων πολιτών και εθνικές ομάδες πολιτών  

Εκπρόσωπος της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών (ECP): 

Από τις 64 προτάσεις που εκπονήθηκαν στο Natolin, επελέγησαν 51 με ποσοστό άνω του 70 % υπέρ, 

34 εκ των οποίων αφορούσαν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.  

Σχετικά με την ενέργεια: τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν με την 

υποχρεωτική συμπερίληψη φίλτρων CO2 στους υφιστάμενους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 

καύση άνθρακα και να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπερπαραγωγή που 

προκαλείται από την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων, όπως το υδρογόνο και τα 

βιοκαύσιμα.  

Είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, να δοθούν κίνητρα 

στους ανθρώπους να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια μέσω ενός συστήματος πριμοδότησης για την 

εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, να διατεθούν κονδύλια για την έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη 

νέων τρόπων παραγωγής πράσινης ενέργειας. Όσον αφορά τις μεταφορές, οι πολίτες συνιστούν να 

δημιουργηθούν πρότυπα για το σιδηροδρομικό σύστημα στην ΕΕ, να συνδεθούν οι αγροτικές 

περιοχές και να καταστούν οι δημόσιες συγκοινωνίες οικονομικά προσιτές και ασφαλείς για όλους, 

καθώς και να γίνει μια μετάβαση από την ατομική προς την ομαδική κινητικότητα. Όσον αφορά τη 

βιώσιμη και υπεύθυνη κατανάλωση, να εφαρμοστούν περιορισμοί στη διαφήμιση επιβλαβών για το 
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περιβάλλον προϊόντων, να απαγορευτούν οι μη βιώσιμες συσκευασίες και να υποστηριχθεί η χρήση 

προϊόντων που μπορούν εύκολα να επανενταχθούν στην κυκλική οικονομία ως πρώτες ύλες. 

Σχετικά με τη γεωργία: να προωθηθεί και να στηριχθεί η βιολογική και περιφερειακή γεωργία, να 

αλλάξουν τα κριτήρια επιδότησης, να μειωθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων, να αποφεύγεται η 

μονοκαλλιέργεια και η μαζική κτηνοτροφία με σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας του 

οικοσυστήματος. Να προωθηθεί η ανάπτυξη της κάθετης γεωργίας για την απόκτηση περισσότερων 

προστατευόμενων περιοχών, να παρασχεθεί εκπαίδευση και στήριξη των γεωργών στην εφαρμογή 

φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών μεθόδων, καθώς και να γίνουν επενδύσεις σε προσπάθειες 

αναδάσωσης.  

Εκπρόσωπος της γαλλικής εθνικής ομάδας: 

Οι συστάσεις επικεντρώθηκαν στους ενεργειακούς περιορισμούς. Λιγότερη κατανάλωση μέσω της 

αποφυγής της χρήσης υπερβολικών ποσοτήτων ισχύος και μέσω της στήριξης των ερευνητικών 

ταμείων για την καινοτομία. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

ολόκληρη την Ένωση. Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η αγορά πράσινου υδρογόνου, να 

εναρμονιστούν οι φόροι και οι επιδοτήσεις για τα μεταφορικά μέσα - τα αεροπορικά εισιτήρια δεν 

θα πρέπει να είναι λιγότερο ακριβά από τα σιδηροδρομικά εισιτήρια. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική 

(ΚΓΠ) πρέπει να ευνοεί την ποιότητα των προϊόντων και να αναπτύσσει ορθές πρακτικές, 

βελτιώνοντας παράλληλα την προστασία των φυσικών περιοχών και οικοσυστημάτων. Επιπλέον, 

είναι αναγκαίο να «μετεγκατασταθούν» τα συστήματα παραγωγής για τις βραχείες τοπικές αλυσίδες 

παραγωγής, να βελτιωθεί η προστασία των οικοσυστημάτων στη φύση και να δημιουργηθούν ζώνες 

προστασίας σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για έναν φόρο άνθρακα 

που θα τιμωρεί όσους διαπράττουν καταχρήσεις μέσω της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας.  

Εκπρόσωπος της γερμανικής εθνικής ομάδας: 

Οι συστάσεις του πρώτου επίσημου εθνικού φόρουμ πολιτών στο Βερολίνο της Γερμανίας τονίζουν 

την ανάγκη για έναν κανονισμό σχετικά με την εγγυημένη διάρκεια ζωής των προϊόντων, δηλαδή για 

τη θέσπιση νομικής εγγύησης σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν, με μέγιστη εγγυημένη διάρκεια 

ζωής για τα προϊόντα που παράγονται και πωλούνται στην ΕΕ, και για τη δημιουργία διαφάνειας για 

τους καταναλωτές. Επιπλέον, πρέπει να καθιερωθεί για ορισμένα προϊόντα η θέσπιση εισαγωγικών 

δασμών για το κλίμα, οι οποίοι θα αποτελούν το χρηματικό ισοδύναμο της κλιματικής ζημίας, με τη 

θέσπιση ενός συστήματος μορίων βιωσιμότητας. 

Εκπρόσωπος της ολλανδικής εθνικής ομάδας: 

Το 68 % των Ολλανδών πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής και να αναπτύξει ένα σαφές όραμα για το μέλλον. Επιπλέον, πιστεύουν ότι 

οι πολίτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους για να επιτύχουν αλλαγές. Αντί να 

παίζουν το παιχνίδι της απόδοσης ευθυνών, οι χώρες πρέπει να αναζητούν συμφωνίες, να 

ανταλλάσσουν γνώσεις και να δημιουργούν λύσεις από κοινού. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα 

καλύτερο, δικαιότερο και απλό σύστημα για τη μείωση των εκπομπών CO2. Η επικοινωνία σχετικά 

με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είναι σαφέστερη και πιο θετική και να αναφέρει 

επίσης τις ευκαιρίες. Οι ηγέτες θα πρέπει επίσης να δώσουν το παράδειγμα, για παράδειγμα, μέσω 

της μείωσης των αεροπορικών ταξιδιών και της αύξησης των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων. 

 

3. Συζήτηση που οργανώνεται γύρω από θέματα  

1) Γεωργία, παραγωγή τροφίμων και βιοποικιλότητα 
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- Να δημιουργηθούν νέες προστατευόμενες περιοχές για τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. 

- Οι διαδικασίες παραγωγής κρέατος, όπως η μαζική εκτροφή βοοειδών για την παραγωγή 

κρέατος, θα πρέπει να ρυθμιστούν περισσότερο και η χρήση τους να μειωθεί ενδεχομένως. 

- Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης της εντατικής γεωργίας· άλλοι 

πιστεύουν ότι, για νομοθετικούς σκοπούς, ο όρος «εντατική γεωργία» πρέπει να οριστεί 

προσεκτικά και με ακρίβεια, και ορισμένοι απάντησαν ότι αυτό καλύπτεται επίσης από τη 

στρατηγική της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο πιάτο». 

- Να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων μέσω εντατικής καλλιέργειας και να 

χρησιμοποιούνται τα φάρμακα μόνο για τη θεραπεία ασθενών ζώων και όχι για την πρόληψη με 

σκοπό τη δημιουργία ανθεκτικών μικροοργανισμών.  

- Να αναθεωρηθεί η Ευρωπαϊκή Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

οι επιδοτήσεις προωθούν μεθόδους βιολογικής γεωργίας. Άλλοι υποστήριξαν ότι η 

μεταρρύθμιση της ΚΓΠ έχει αποφασιστεί έως το 2027 και ότι ήδη στηρίζει τη βιολογική γεωργία. 

Πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.  

- Να δημιουργηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη που θα κατανέμει τους πόρους πιο 

ισομερώς, χωρίς κατ’ ανάγκη να επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγής. Η βιώσιμη 

μετάβαση δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των πλέον ευάλωτων, αλλά πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε μέτρα για όσους αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια.  

- Πρέπει να καταστεί σαφές ότι, μέσω του διαλόγου, μπορούμε να μεταμορφώσουμε την κοινωνία 

μας. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

χρησιμοποιείται για την καταβολή κοινωνικών εισφορών σε μια πιο φιλική προς το κλίμα 

κοινωνία μέσω των κοινωνικών ταμείων, κατανεμημένων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 

στο πλαίσιο διαλόγου για την επίτευξη συναίνεσης. 

- Η ΕΕ πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στις εμπορικές της συμφωνίες κατά την εξέταση 

των επακόλουθων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Χρειάζεται στρατηγικά σχέδια σε εθνικό 

επίπεδο για τη διασφάλιση της προστασίας της βιοποικιλότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας.  

- Τα φυσικά περιβάλλοντα των κρατών μελών είναι διαφορετικά και, ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο κάθε περιφέρειας.  

- Ορισμένοι πολίτες θεωρούν ότι ο ρόλος τους σχετίζεται περισσότερο με την περιγραφή των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων και ότι οι πολιτικοί είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό των 

συγκεκριμένων λύσεων και της χρηματοδότησης που απαιτούνται για την εφαρμογή.  

 

2) Ενέργεια, μεταφορές και κλιματική αλλαγή 

- Πρέπει να έχουμε ένα ενεργειακό μείγμα στο ύψος των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών μας, να 

στηρίξουμε τις επενδύσεις και την έρευνα. Απαιτείται χρόνος για τη μείωση των εκπομπών και 

την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υπάρχει 

ανάγκη για εναλλακτικές πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές, οι οποίες θα υποκαταστήσουν 

τις πιο ρυπογόνες μορφές ενέργειας, όπως ο άνθρακας.  

- Το πράσινο υδρογόνο αποτελεί παράδειγμα, μολονότι απαιτεί πολύ υψηλά επίπεδα επενδύσεων 

λόγω της ενέργειας που απαιτείται για τη δημιουργία του. Ωστόσο, η βασική ανάγκη είναι να 

παύσει η χρήση των ορυκτών καυσίμων και να προωθηθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.  

- Όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση, υπάρχει ανάγκη για μεταβατικά καύσιμα, όπως το 

φυσικό αέριο, και να μην βασιζόμαστε υπερβολικά στη Ρωσία ως προμηθευτή, να αναδειχθούν 

νέα έργα, νέοι τρόποι προώθησης της πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη κατά τρόπο που να 

καθιστά την Ευρώπη μη εξαρτώμενη από μία μόνο πηγή.  

- Ορισμένοι αντιτάχθηκαν στη στήριξη της πυρηνικής ενέργειας, ενώ άλλοι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταξινόμηση της ΕΕ. Άλλοι τόνισαν την ανάγκη για 

ασφαλή ενέργεια ως προϋπόθεση για την ευημερία των πολιτών.  
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- Πρέπει να προωθηθούν οι δημόσιες μεταφορές και να ενταχθούν στη μετάβαση των 

περισσότερων αγροτικών περιοχών μας. Χρειάζεται μια πραγματική στρατηγική για τη θεσμική 

παρακολούθηση.  

- Η ΕΕ δεν κατόρθωσε να σημειώσει κανένα βήμα προόδου όσον αφορά την δημιουργία προτύπων 

σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας.  

Για να έχουμε τρένα υψηλής ταχύτητας και νυκτερινά τρένα, πρέπει να καθορίσουμε ένα ενιαίο 

πρότυπο ενέργειας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη.  

- Πρέπει να στηριχθεί ευρέως η αύξηση των επενδύσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά 

προκειμένου οι δημόσιες συγκοινωνίες να είναι αξιόπιστες, αποτελεσματικές και οικονομικά 

προσιτές, πρέπει να παραμείνουν στα χέρια του δημοσίου και όχι στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 

σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι πολλές από τις συστάσεις θα έχουν κοινωνικές συνέπειες και 

ότι αυτές οι κοινωνικές συνέπειες δεν θα πρέπει να παραβλέπονται. 

- Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε λιγότερο τα αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές θα έχουν 

αντίκτυπο στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε εκατομμύρια εργαζομένους, επομένως πρέπει να 

εξετάσουμε διεξοδικότερα το ζήτημα αυτό και να αναπτύξουμε σχέδια δίκαιης μετάβασης. 

- Οι εγκαταστάσεις που εκπέμπουν CO2 θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με φίλτρα, ενώ τα κτίρια 

θα πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον.  

- Ενώ υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές, θα εξακολουθήσουμε να 

χρειαζόμαστε τις αεροπορικές μεταφορές στο μέλλον και, ως εκ τούτου, πρέπει να βρεθεί μια 

λύση που θα διασφαλίζει ότι κάθε τρόπος μεταφοράς κοστίζει τη σωστή τιμή και λαμβάνει 

υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές. 

- Πρέπει να προωθηθεί η «γαλάζια οικονομία»: το θαλάσσιο περιβάλλον υποβαθμίζεται λόγω της 

υπεραλίευσης και της ρύπανσης. Η προστασία της θάλασσας θα πρέπει να βρίσκεται στο πρώτο 

στάδιο της παγκόσμιας ατζέντας. 

- Πρέπει να διασφαλιστεί μια «δίκαιη μετάβαση» γενικότερα μέσω ενός νομικού πλαισίου δίκαιης 

μετάβασης και να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τη μετάβαση, ενώ απαιτείται επίσης 

περισσότερη χρηματοδότηση για την έρευνα. 

 

3) Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 

- Να εφαρμοστεί ένα τυποποιημένο σήμα προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο θα 

παρουσιάζει τη βιωσιμότητα, την ανακυκλωσιμότητα, τη διαδικασία διάθεσης και τον αντίκτυπο 

στην υγεία, το οποίο μπορεί να καταδειχθεί μέσω κωδικού QR σε συνδυασμένη και ευανάγνωστη 

μορφή.  

- Η ΕΕ θα πρέπει να έχει αυστηρούς ελέγχους στις επιβλαβείς για το περιβάλλον συσκευασίες. Θα 

μπορούσαν να θεσπιστούν οικονομικά κίνητρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να 

ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν πλήρως βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες.  

- Οι συσκευασίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες ώστε να εξοικονομούνται πόροι.  

- Το ισχύον σύστημα επιστροφής καταθέσεων (DRS) θα πρέπει να επεκταθεί και να βελτιωθεί ώστε 

να καλύπτει ομοιόμορφα όλα τα κράτη μέλη, και να συμπεριλαμβάνει ιδίως τις πλαστικές και 

γυάλινες φιάλες, καθώς και τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν και άλλοι τύποι φιαλών και 

δοχείων. 

- Πρέπει να αυξηθεί ο τρέχων χρόνος εγγύησης των ηλεκτρονικών προϊόντων και να ελέγχεται το 

κόστος των ανταλλακτικών για την προώθηση της επισκευής και τη μείωση της διάθεσης.  

- Πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία και η διαφάνεια προκειμένου να διασφαλιστεί και να 

προωθηθεί η διάθεση στην αγορά προϊόντων που παράγονται με δίκαιο τρόπο.  

- Είναι σημαντικό να καταστούν οι εταιρείες υπόλογες και υπεύθυνες για τις αντίστοιχες αλυσίδες 

εφοδιασμού τους, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων εκτός της ΕΕ.  
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- Η χρήση περιφερειακών κυκλωμάτων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας αποτελεί σημαντική πτυχή.  

 

4) Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, διάλογος 

- Η ΕΕ έχει θέσει πολλούς φιλόδοξους στόχους στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και 

έχει συγκεντρώσει πολυάριθμες λύσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η ανησυχία είναι 

ότι οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται σχεδόν καθόλου από τα κράτη μέλη, καθώς δεν διαθέτουν 

όλες οι χώρες τους πόρους για την επίτευξή τους. Είναι καιρός να σκεφτούμε μια πανευρωπαϊκή 

συνεργατική προσέγγιση και να προσθέσουμε τις εμπειρίες των κρατών μελών σε μια τράπεζα 

δεδομένων για να τις ανταλλάσσουν μεταξύ τους. 

- Πρέπει να καταστούν πιο προσβάσιμες οι γνώσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, π.χ. με τη 

δημιουργία μιας διαδικτυακής ευρωπαϊκής πλατφόρμας, η οποία θα δημοσιοποιεί και θα 

επικαιροποιεί συνεχώς τις επιστημονικές πληροφορίες και εκθέσεις, και όπου οι πολίτες θα 

μπορούν να έχουν διάλογο με εμπειρογνώμονες για την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής. 

- Γενικά, μπορούν να θεσπιστούν φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα μόνο αν υπάρχει ένα 

γενικότερο πλαίσιο πολιτικής και συνεχής διάλογος.  

- Πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η δημοκρατία στην εργασία και να 

συμμετέχουν πλήρως οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

- Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο και να αναλάβει ισχυρό 

ρόλο για την προώθηση φιλόδοξης δράσης για το κλίμα και δίκαιης μετάβασης, για παράδειγμα 

στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυτή η παγκόσμια ηγετική θέση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πολλοί 

τομείς βρίσκονται σε διεθνή ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, η θέσπιση μέτρων για το κλίμα μόνο 

σε επίπεδο ΕΕ ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους. 


