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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

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

Συμβούλιο/Τσεχία 

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, από τις 18.00 έως τις 21.00 

 

1. Έναρξη από την πρόεδρο και τον εκπρόσωπο  

Ο πρόεδρος εξηγεί ότι η συνεδρίαση αυτή θα είναι η τελική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας και ότι 

στόχος της συνεδρίασης θα είναι η οριστικοποίηση των σχεδίων προτάσεων για την Ολομέλεια. 

Τονίζει ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά ότι πρέπει να συζητηθούν τα τελευταία εκκρεμή 

ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, όλες οι προτάσεις εξετάζονται μεμονωμένα, με 

αντίστροφη σειρά.  

 

2. Ανταλλαγή απόψεων 

 

ΣΤΟΧΟΣ 1: 

Ασφαλής, βιώσιμη, δίκαιη, κλιματικά υπεύθυνη και οικονομικά προσιτή παραγωγή τροφίμων, με 

σεβασμό προς τις αρχές της βιωσιμότητας, το περιβάλλον και τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας 

και των οικοσυστημάτων, και με παράλληλη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας: 

Όσον αφορά τον στόχο 1, αναφέρεται η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην πράσινη και τη γαλάζια 

οικονομία και συμφωνείται μια αλλαγή στο Μέτρο 1, ήτοι να διαγραφεί η λέξη «υψηλής» στη φράση 

«διασφάλιση υψηλής παραγωγικότητας». Επιπλέον, διευρύνεται η ανάγκη για κατάρτιση των 

γεωργών, ώστε να περιλαμβάνει και την κατάρτιση «από γεωργούς». 

 

ΣΤΟΧΟΣ 2: 
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του τοπίου και εξάλειψη της ρύπανσης: 
Όσον αφορά τον στόχο 2, οι συζητήσεις εστιάζονται στα μέτρα 5 και 7 και συμφωνούνται ορισμένες 

αλλαγές στη διατύπωση. Όσον αφορά το μέτρο 5 για τη δάσωση, προστίθεται η αναγνώριση των 

εθνικών ιδιαιτεροτήτων κατά τη  

σύσταση δεσμευτικών εθνικών στόχων για την αναδάσωση.  Όσον αφορά το μέτρο 7, γίνονται και 

υποστηρίζονται ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της προστασίας των υδάτινων πηγών και την 

ενίσχυση του κειμένου σχετικά με την έρευνα και τη χρηματοδότηση των θαλάσσιων καυσίμων και 

τεχνολογίας. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 3: 

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και ενδυνάμωση της ενεργειακής ανεξαρτησίας 

της ΕΕ, με παράλληλη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης, και παροχή στους Ευρωπαίους επαρκούς, 
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οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με την ΕΕ να 

διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στην πολιτική βιώσιμης ενέργειας, και τήρηση 

των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα: 

 

 

Σε γενικές γραμμές, οι βουλευτές υποστηρίζουν τον στόχο και, στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται η 

ανάγκη επίτευξης ενεργειακής ανεξαρτησίας. Όσον αφορά το μέτρο 1 στο πλαίσιο αυτού του στόχου, 

εκφράζεται στήριξη στην αναφορά ότι ο στόχος είναι η «υλοποίηση» της πράσινης μετάβασης και να 

η επιτάχυνσή της, όσο είναι δυνατόν. Αναφέρεται ακόμη ότι αυτό θα πρέπει να γίνει «ιδίως» μέσω 

επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Όσον αφορά το μέτρο 3 για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τα μέλη συμφωνούν να το επεκτείνουν, 

ώστε να συμπεριλάβει τη «συντήρηση» και τη «μετατροπή» του δικτύου για την ενίσχυση της 

ασφάλειας και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Σχετικά με το μέτρο 5 για τις τεχνολογίες της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διεξάγεται 

παρατεταμένη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο του  

υδρογόνου. Τελικά, μια αναφορά στη «χρήση» υδρογόνου επεκτείνεται στην «παραγωγή και χρήση».  

Εξετάζεται επίσης η απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στη σημασία της προστασίας των εργαζομένων 

και των θέσεων εργασίας και προτείνεται να περιληφθεί στο μέτρο 8. 

Το μέτρο 10 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της επιδότησης ορυκτών καυσίμων συζητείται εκ 

νέου, αλλά τελικά δεν συμφωνείται αλλαγή διατύπωσης. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 4:  

Παροχή σύγχρονων, πράσινων και ασφαλών υποδομών υψηλής ποιότητας, διασφάλιση της 

συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών, ιδίως μέσω των οικονομικά 

προσιτών δημόσιων μεταφορών: 

 

Εκφράζεται ευρεία υποστήριξη στα τρέχοντα μέτρα στο πλαίσιο αυτού του στόχου. Τα μέλη συζητούν 

τη χρήση τεχνολογιών για οχήματα που είναι δύσκολο να ηλεκτροδοτηθούν, εξετάζεται δε και η 

ανάγκη συμπερίληψης των νησιωτικών περιοχών ως αλλαγή στο κείμενο. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 5: 

Ενίσχυση της χρήσης και διαχείρισης των υλικών εντός της ΕΕ, ώστε να καταστεί πιο κυκλική, 

αυτόνομη, και λιγότερο εξαρτώμενη. Οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας με την προώθηση 

βιώσιμων προϊόντων και παραγωγής της ΕΕ. Διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των προϊόντων 

που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ με τα κοινά περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ: 

 

Το μέτρο 6, που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πλατφόρμας γνώσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης 

και επισκευής των προϊόντων, συζητείται ως προς την έννοια της χρήσης, επιτυγχάνεται δε συμφωνία 

σχετικά με την προσθήκη των όρων «βιώσιμης» ή «μακροπρόθεσμης» χρήσης. Στο σημείο αυτό θα 

τονιστεί ο ρόλος των γνώσεων που αναπτύσσουν οι οργανώσεις καταναλωτών.  

Στο μέτρο 7 για την προγραμματισμένη απαξίωση εισάγεται μια πιο διαφοροποιημένη διατύπωση, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης και πρώιμης απαξίωσης, καθώς και η ανάγκη να είναι τα 

ανταλλακτικά προσβάσιμα στους καταναλωτές. Συζητείται ένας ελάχιστος αριθμός ετών για τη 
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διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, κάτι που όμως κρίνεται ανέφικτο από ορισμένους βουλευτές λόγω 

της ποικιλίας των προϊόντων και της διαφορετικής χρήσης τους.  

Σχετικά με το μέτρο 8 για την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών, συμφωνείται η ανάγκη αναφοράς 

σε πιο έξυπνη και μικρότερη χρήση των πρωτογενών  

υλικών. 

Συζητείται το μέτρο 12 για τον περιορισμό της διαφήμισης περιβαλλοντικά επιβλαβών προϊόντων, 

αλλά τελικά δεν συμφωνείται αλλαγή διατύπωσης.  

 

ΣΤΟΧΟΣ 6: 

Προώθηση της γνώσης, της ενημέρωσης, της παιδείας και του διαλόγου όσον αφορά το 

περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη χρήση της ενέργειας και τη βιωσιμότητα: 

Όσον αφορά το μέτρο 6 σχετικά με την υποχρεωτική διδασκαλία για τη βιοποικιλότητα στα σχολεία, 

και το μέτρο 7 σχετικά με την εκπαίδευση, επισημαίνεται ότι πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών 

μελών και ότι η ισχύουσα Συνθήκη δεν επιτρέπει την κατάρτιση των σχολικών προγραμμάτων. 

Σημειώνεται επίσης ότι το μέτρο 6 του Στόχου 1 θα μπορούσε να ενοποιηθεί με το μέτρο 6 του Στόχου 

6. 

 

3. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 

 
Η πρόεδρος και ο εκπρόσωπος ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση και η πρόεδρος υπενθυμίζει στους 

βουλευτές ότι οι προτάσεις θα συζητηθούν κατά τη σύνοδο ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί το 

Σάββατο 9 Απριλίου. 

 


