
 

1 

 

 
UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT 

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

Torsdag den 7. april 2022 kl. 18.00-21.00 

 

1. Indledning ved formanden og talspersonen  

Formanden forklarede, at dette møde ville være arbejdsgruppens sidste møde, og at formålet med 

mødet ville være at færdiggøre udkastene til forslag, der skulle forelægges på plenarforsamlingen. 

Hun understregede, at der var blevet gjort store fremskridt, men at de sidste udestående spørgsmål 

skulle drøftes. Under drøftelserne blev alle forslag behandlet individuelt i omvendt rækkefølge.  

 

2. Drøftelse 

 

MÅL 1: 

Sikker, bæredygtig, retfærdig, klimaansvarlig og økonomisk overkommelig produktion af fødevarer 

under overholdelse af bæredygtighedsprincipper, respekt for miljøet og beskyttelse af biodiversitet 

og økosystemer, samtidig med at fødevaresikkerheden sikres 

Med hensyn til mål 1 blev behovet for at fremhæve den grønne og blå økonomi taget op, og der blev 

opnået enighed om at foretage en ændring i foranstaltning 1 for at fjerne ordet "høj" i "garanterer høj 

produktivitet". Desuden blev behovet for oplæring af landbrugere udvidet til også at omfatte oplæring 

"fra" landbrugere. 

 

MÅL 2: 
Beskyttelse og genoprettelse af biodiversitet og landskaber og ophør af forurening 
Med hensyn til mål 2 fokuserede drøftelserne på foranstaltning 5 og 7, og der blev opnået enighed 

om en række ændringer af teksten. Med hensyn til foranstaltning 5 om skovrejsning blev det tilføjet, 

at særlige nationale forhold anerkendes i forbindelse med  

anbefalinger om bindende nationale mål for genplantning af skov.  Med hensyn til foranstaltning 7 

blev der fremsat og støttet en række forslag vedrørende bedre beskyttelse af vandkilder og styrkelse 

af teksten om forskning og finansiering af skibsbrændstoffer og -teknologi. 

 

MÅL 3: 

Forbedring af den europæiske energisikkerhed og styrkelse af EU's energiuafhængighed, samtidig 

med at der sikres en retfærdig omstilling, og europæerne forsynes med tilstrækkelig, økonomisk 

overkommelig og bæredygtig energi. Imødegåelse af klimaforandringerne, med EU som globalt 

førende inden for bæredygtig energipolitik og efterlevelse af de globale klimamål 
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Generelt støttede medlemmerne målet, og behovet for at opnå energiuafhængighed blev rejst i denne 

henseende. Med hensyn til foranstaltning 1 under denne målsætning blev der udtrykt støtte til at 

angive, at målet var at "opnå" den grønne omstilling og om muligt fremskynde den. Det blev også 

påpeget, at dette "navnlig" bør ske gennem investeringer i vedvarende energi. 

Med hensyn til foranstaltning 3 vedrørende elnettet blev medlemmerne enige om at udvide det til at 

omfatte "vedligeholdelse" og "omstilling" af nettet for at øge sikkerheden og omstillingen til 

vedvarende energi.  

Med hensyn til foranstaltning 5 vedrørende vedvarende energiteknologier var der en langvarig debat 

om den rolle, som  

brint spiller. I sidste ende blev henvisningen til "anvendelsen" af brint udvidet til at omfatte 

"produktion og anvendelse".  

Yderligere fremhævelse af betydningen af at beskytte arbejdstagere og arbejdspladser blev også rejst, 

og det blev foreslået at medtage dette i foranstaltning 8. 

Foranstaltning 10 om udfasning af støtte til fossile brændstoffer blev drøftet igen, men i sidste ende 

blev der ikke opnået enighed om at ændre teksten. 

 

MÅL 4:  

Tilvejebringelse af velfungerende, moderne og sikker infrastruktur, der sikrer konnektivitet, 

herunder i landdistrikter, navnlig gennem økonomisk overkommelig offentlig transport 

 

Der var bred opbakning til de nuværende foranstaltninger under dette mål. Medlemmerne drøftede 

anvendelsen af teknologier til køretøjer, der er vanskelige at elektrificere, og behovet for at medtage 

øregioner blev rejst med henblik på at ændre teksten. 

 

MÅL 5: 

Forbedret anvendelse og forvaltning af materialer i EU for at Unionen kan blive mere cirkulært 

orienteret, mere autonom og mindre afhængig. Opbygning af en cirkulær økonomi ved at fremme 

bæredygtige EU-produkter og bæredygtig EU-produktion. Sikkerhed for at alle produkter, der 

bringes i handlen på EU's marked, efterlever EU's fælles miljøstandarder 

 

Foranstaltning 6, der sigter mod at oprette en videnplatform om, hvordan man anvender og reparerer 

produkter, var genstand for en vis debat om begrebet anvendelse, og der blev opnået enighed om at 

tilføje "bæredygtig" eller "mere langsigtet" anvendelse. Her ville den rolle, som 

forbrugerorganisationernes viden spiller, blive fremhævet.  

I foranstaltning 7 om planlagt forældelse blev der indført en mere differentieret formulering, herunder 

tidlig og for tidlig forældelse, sammen med behovet for, at reservedele skal være tilgængelige for 

forbrugerne. Et mindsteantal år for tilgængelighed af reservedele blev drøftet, men en række 

medlemmer anså det for umuligt på grund af produkternes forskelligartethed og forskelle i 

anvendelsen af produkterne.  

Vedrørende foranstaltning 8 om et sekundært råstofmarked blev der opnået enighed om behovet for 

at henvise til mere intelligent samt mindre anvendelse af primære  

råstoffer. 
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Foranstaltning 12 om begrænsning af reklame for miljøskadelige produkter blev drøftet, men i sidste 

ende blev der ikke opnået enighed om at ændre teksten.  

 

MÅL 6: 

Fremme af viden, bevidsthed, uddannelse og dialoger om miljø, klimaforandringer, energiforbrug 

og bæredygtighed 

Med hensyn til foranstaltning 6 om obligatorisk undervisning i biodiversitet i skoler og foranstaltning 

7 om uddannelse blev det bemærket, at dette henhører under medlemsstaternes kompetence, og at 

den nuværende traktat ikke giver mulighed for at stille krav til skolernes læseplaner. Det blev også 

bemærket, at mål 1's foranstaltning 6 kunne konsolideres under mål 6's foranstaltning 6. 

 

3. Afslutning ved formanden 

 
Formanden og talsmanden afsluttede mødet, og formanden mindede medlemmerne om, at 

forslagene ville blive drøftet på plenarforsamlingen lørdag den 9. april. 

 


