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SAMMENFATTENDE REFERAT 
Arbejdsgruppen om Klimaforandring og miljø, ledet af Anna Pasková, Rådet/Tjekkiet 

Den 5. januar 2021 kl. 16.00-18.00 (fjerndeltagelse) 
 

 
1. Indledende bemærkninger fra formanden  
 
Efter at formanden havde åbnet mødet, mindede formanden medlemmerne om, at mødet var blevet 
indkaldt for at give mulighed for at fortsætte drøftelserne fra det sidste møde, der blev afholdt den 
17. december 2021. Fire af de vedtagne emner havde tidligere været drøftet, nemlig: i) energi ii) 
transport og iii) bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. De resterende emner, der skulle 
behandles, var: i) landbrug ii) biodiversitet iii) landskab og byggeri iv) holdnings- og 
adfærdsændringer og v) tilskud og beskatning. 
Formanden mindede medlemmerne om, at EU-borgerpanelet om Klimaforandringer og 
miljø/Sundhed ville finde sted i Polen i weekenden, og at deres anbefalinger ville blive drøftet på det 
næste møde i arbejdsgruppen. 
Formanden gentog, at borgerne – som på tidligere møder – ville få ordet først for at redegøre for 
hvert af emnerne. Hun oplyste også, at udkastet til referat af mødet i december snart ville blive 
rundsendt til medlemmerne af arbejdsgruppen. 
 

2. Drøftelser grupperet efter emne 
 
Landbrug: 

• Den fælles landbrugspolitik burde kunne tilpasses regionale forhold, være mindre 

centraliseret og mere ambitiøs. 

• Der blev opfordret til øget kontrol med tilskud, også på EU-plan, med hensyn til, om midlerne 

anvendtes som tilsigtet/som påstået af modtagerne. Støtten burde rettes mod unge 

landbrugere og innovative produktionsteknikker og kompensere for højere omkostninger. 

Mindre bedrifter skabte flere arbejdspladser og gjorde landdistrikterne mere attraktive. 

• Ansvarligt landbrug burde tage hensyn til klimapåvirkninger og tilpasses i overensstemmelse 

hermed. Forskningen burde identificere afgrøder, der var tilpasset områder, hvor der var 

risiko for oversvømmelser eller naturbrande, for at undgå fejlslagne høstudbytter. Jordbunde 

skulle beskyttes i landbrugskapaciteten, alt for ofte omlagdes de til bebyggelse og blev 

forseglet. 

• Der var behov for et EU-dækkende koncept for bæredygtige skove med henblik på 

bæredygtig udvinding af ressourcer, jobskabelse og beskyttelse af skovenes biodiversitet, 

samtidig med at genplantning af skov skulle fremmes. 

• Yderligere punkter, der blev rejst: i) strikse regler for tydelig oprindelsesmærkning i 

supermarkeder ii) EU's uafhængighed, hvad angik frøproduktion iii) EU-dækkende tilgang til 

vand- og vinderosion af jordbunden iv) et stop for godkendelse af glyphosat på EU-markedet 

og behandling af spørgsmålet om anvendelse af pesticider og gødningsstoffer, navnlig i 

nærheden af økologiske landbrug, v) stop for GMO'er og industrielt landbrug og vi) 

maksimering af lokal produktion og reduktion af fødevareimport. 
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• 70 % af drivhusgasemissionerne i landbrugssektoren stammede fra husdyrbrug. Det var 

derfor nødvendigt at overveje, hvordan man kunne reducere kødforbruget. 

• Der var behov for at støtte dem, der drev landbrug, og navnlig hvis de bidrog til biodiversitet, 

fødevaresikkerhed og fødevaretilgængelighed. Fødevarepriser skulle afspejle CO2-

omkostninger. Samtidig burde miljøproblemer ikke flyttes til andre dele af verden gennem 

produktionsforskydning, og forbrugerpriserne skulle forblive overkommelige. 

• Støtten burde gå til tjenesteydelser og kvalitet og ikke til dyrkede arealer. Man burde 

anlægge et moderne syn på landbrug, som kunne garantere fødevaresikkerheden, herunder 

overvejelser om nye forædlingsteknikker for at gøre landbruget mere miljøvenligt, samtidig 

med at det blev gjort mere effektivt. 

Biodiversitet  

• Der blev talt om forskellige forurenende stoffer – fra dumping af flybrændstof ud for den 

spanske Middelhavskyst til pesticider og hormonforstyrrende stoffer. Navnlig virkningerne af 

sidstnævnte for de europæiske bibestande gav anledning til stor bekymring. 

Der blev udtrykt bekymring over overfiskning, også som følge af begrænset adgang til Det 
Forenede Kongeriges farvande. 

• Der var behov for at øge finansieringen af biodiversitetsprojekter og bevidstheden om 

lovgivning om biodiversitet på den internationale scene. 

• Politikker som dem, der blev præsenteret i jord til bord-strategien, skulle have retligt 

bindende mål (om reduktion af anvendelsen af pesticider eller plads til biodiversitet i 

landbruget). Der burde snarest muligt vedtages en EU-rammelovgivning for jordbunden. 

Oversete trusler fra og typer af forurening, som påvirkede arter, f.eks. lysforurening, burde 

drøftes. 

Landskab og byggeri  

• Der blev udtrykt bekymring over virkningerne af vedvarende energikilder på landskaberne 

(vind- og solcelleanlæg). Vindmølleparker burde kunne genanvendes.  

• Der var behov for at afhjælpe den stigende mangel på råstoffer. Ud over at udvikle nye 

byggematerialer (undgå beton og træ som begrænsede ressourcer) burde der lægges vægt 

på genanvendelse af materialer og renovering af eksisterende bygninger frem for opførelse 

af nye – stenbruds forurenende virkninger (luft- og støjforurening) blev også nævnt i denne 

sammenhæng.  

• Der blev rejst forslag om at bruge brownfieldområder til opførelse af nye bygninger eller 

sikre genanvendelse af ubrugte bygninger. 

• Der var fokus på nedbringelse af energiforbruget, herunder gennem isolering. Byggesektoren 

var en vigtig kilde til drivhusgasemissioner, og Kommissionens renoveringsbølge kunne 

kombineres med en solenergibølge. Større vægt på grøn arkitektur i byer (grønne 

vægge/grønne tage). 

• Det var nødvendigt at overveje omkostningerne ved alle grønne foranstaltninger. 

 
Holdnings- og adfærdsændringer samt ændringer af tilskud og beskatning (emner, der blev drøftet 
under ét) 

• Der skulle sættes ind over for frådsende adfærd ved at støtte adfærdsændringer og gøre 

uddannelse til grundlaget for disse ændringer med fokus på skoler og de unge. 
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• Rum og energi burde udnyttes så lidt som muligt for at undgå overforbrug i en verden med 

en befolkning på syv milliarder mennesker.  

• Ud over individuelle adfærdsændringer skulle den offentlige politik støtte strukturelle 

ændringer, f.eks. ved at styre offentlige udbud i retning af positive ændringer. 

• Der blev rettet kritik mod EU's fokus på energiimportmodellen og de 19 mia. EUR, der blev 

udbetalt i tilskud til producenter af fossile brændstoffer alene i Italien. Disse midler burde 

rettes mod vedvarende energikilder og mod at afbøde virkningerne af høje energipriser på 

mennesker, der havde svært ved at få pengene til at slå til. 

• En mere plantebaseret kost ville være en positiv adfærdsændring. 

 
3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden takkede alle medlemmer for deres deltagelse og meddelte, at det næste møde i 
arbejdsgruppen og konferencens plenarforsamling ville finde sted den 21. og 22. januar. 
 
 


