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

Συμβούλιο/Τσεχία 
5 Ιανουαρίου 2021, από τις 16.00 έως τις 18.00 (εξ αποστάσεως) 

 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  
 
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο, η πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη ότι η 
συνεδρίαση κλήθηκε να επιτρέψει τη συνέχιση της συζήτησης της τελευταίας συνεδρίασης που 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2021. Από τα θέματα που ψηφίστηκαν, τέσσερα συζητήθηκαν 
προηγουμένως, και συγκεκριμένα: i) ενέργεια· ii) μεταφορές, και iii) βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή. Τα υπόλοιπα θέματα που πρέπει να καλυφθούν είναι τα εξής: i) γεωργία· ii) 
βιοποικιλότητα· iii) τοπία και οικοδομικές κατασκευές· iv) αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς· και 
v) επιδοτήσεις και φορολογία. 
Η πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη ότι η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών με θέμα «Κλιματική αλλαγή και 
περιβάλλον/υγεία» θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία το σαββατοκύριακο και ότι οι συστάσεις της 
θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. 
Η πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι, όπως και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, ο λόγος θα δοθεί πρώτα 
στους πολίτες για καθένα από τα θέματα. Αναφέρει επίσης ότι τα συνοπτικά πρακτικά της 
συνεδρίασης του Δεκεμβρίου θα διανεμηθούν σύντομα στα μέλη της ομάδας εργασίας. 
 

2. Συζήτηση που οργανώνεται γύρω από θέματα 
 
Γεωργία: 

• Η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να προσαρμόζεται στα περιφερειακά πλαίσια, να είναι 

λιγότερο συγκεντρωτική και περισσότερο φιλόδοξη. 

• Ζητείται μεγαλύτερος έλεγχος των επιδοτήσεων, και σε επίπεδο ΕΕ, σχετικά με το κατά 

πόσον τα κονδύλια χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται/όπως ισχυρίζονται οι αποδέκτες. 

Η στήριξη θα πρέπει να διοχετεύεται σε νέους γεωργούς και καινοτόμες τεχνικές 

παραγωγής και να αντισταθμίζει το υψηλότερο κόστος. Οι μικρότερες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και καθιστούν τις αγροτικές 

περιοχές ελκυστικές. 

• Η υπεύθυνη γεωργία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές επιπτώσεις και να 

προσαρμόζεται αναλόγως. Η έρευνα θα πρέπει να εντοπίζει καλλιέργειες προσαρμοσμένες 

σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες ή δασικές πυρκαγιές, ώστε να αποφεύγονται οι 

αποτυχημένες συγκομιδές. Τα εδάφη πρέπει να προστατεύονται ως προς τη γεωργική τους 

ικανότητα· πολύ συχνά ανακατανέμονται για κατασκευή και σφραγίζονται. 

• Ανάγκη για μια έννοια σε επίπεδο ΕΕ των βιώσιμων δασών για τη βιώσιμη εξόρυξη πόρων, 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διαφύλαξη της δασικής βιοποικιλότητας, με 

παράλληλη προώθηση της αναδάσωσης. 

• Περαιτέρω ζητήματα που τίθενται: i) αυστηροί κανόνες για σαφή αρχική επισήμανση της 

χώρας καταγωγής στα σουπερμάρκετ· ii) ανεξαρτησία της ΕΕ όσον αφορά την παραγωγή 
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σπόρων· iii) προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη διάβρωση των εδαφών λόγω του 

νερού και του ανέμου· iv) τερματισμός της έγκρισης της γλυφοσάτης στην αγορά της ΕΕ και 

αντιμετώπιση του ζητήματος της στοχευμένης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, 

ιδίως κοντά σε βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, v) τέλος των ΓΤΟ και της βιομηχανικής 

γεωργίας και vi) μεγιστοποίηση της τοπικής παραγωγής και μείωση των εισαγωγών 

τροφίμων. 

• Το 70 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα προέρχεται από την 

κτηνοτροφία. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει προβληματισμός σχετικά με τη μείωση της 

κατανάλωσης κρέατος. 

• Ανάγκη επιδότησης όσων είναι γεωργοί και, ιδίως, εάν συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα, την 

ασφάλεια των τροφίμων και τη διαθεσιμότητα τροφίμων. Οι τιμές των τροφίμων θα πρέπει 

να αντικατοπτρίζουν το κόστος του CO2. Ταυτόχρονα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν θα 

πρέπει να μετατοπιστούν σε άλλα μέρη του κόσμου με τη μετατόπιση της παραγωγής και οι 

τιμές καταναλωτή πρέπει να παραμείνουν προσιτές. 

• Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να διοχετεύονται στις υπηρεσίες και την ποιότητα και όχι στις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μια σύγχρονη θεώρηση της γεωργίας που 

να μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του 

προβληματισμού σχετικά με νέες τεχνικές αναπαραγωγής που θα καταστήσουν τη γεωργία 

πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθιστώντας την παράλληλα πιο αποτελεσματική. 

Βιοποικιλότητα  

• Εξετάζονται διάφοροι ρύποι — από τους χώρους εναπόθεσης κηροζίνης από τις αεροπορικές 

μεταφορές πάνω από τις ισπανικές ακτές της Μεσογείου έως τα φυτοφάρμακα και τους 

ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ιδιαίτερα οι επιπτώσεις των τελευταίων στους ευρωπαϊκούς 

πληθυσμούς μελισσών προκαλούν μεγάλη ανησυχία. 

Εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την υπεραλίευση, μεταξύ άλλων λόγω της περιορισμένης 
πρόσβασης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την εξαφάνιση εντόμων. 

• Ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης για έργα βιοποικιλότητας και ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τη νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα στη διεθνή σκηνή. 

• Πολιτικές, όπως αυτές που παρουσιάζονται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», 

πρέπει να έχουν νομικά δεσμευτικούς στόχους (σχετικά με τη μείωση της χρήσης 

φυτοφαρμάκων ή του χώρου για τη βιοποικιλότητα στη γεωργία). Το νομοθετικό πλαίσιο της 

ΕΕ για το έδαφος θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να συζητηθούν 

οι απειλές και τα είδη ρύπανσης που πλήττουν μη γνωστά είδη, όπως η φωτορύπανση. 

 
Τοπία και οικοδομικές κατασκευές  

• Εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 

τοπία (αιολικά ή ηλιακά πάρκα). Τα αιολικά πάρκα θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα.  

• Πρέπει να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών. Πέρα από την ανάπτυξη 

νέων δομικών υλικών (αποφεύγοντας το σκυρόδεμα και το ξύλο ως περιορισμένους πόρους), 

θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση υλικών και στην ανακαίνιση υπαρχόντων 

κτιρίων και όχι στην κατασκευή νέων — σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκαν επίσης οι 

ρυπογόνες επιπτώσεις των λατομείων (ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση).  
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• Αυξήθηκε η χρήση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων για κατασκευές ή αχρησιμοποίητα 

κτίρια. 

• Εστίαση στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω της μόνωσης. Ο 

κατασκευαστικός τομέας αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

το κύμα ανακαινίσεων της Επιτροπής θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα ηλιακό κύμα. 

Μεγαλύτερη έμφαση στην πράσινη αρχιτεκτονική στις πόλεις (πράσινοι τοίχοι/πράσινες 

στέγες). 

• Είναι αναγκαίο να εξεταστεί το κόστος όλων των πράσινων μέτρων. 

 
Αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς, επιδότηση και φορολογία (θέματα που συζητήθηκαν από 
κοινού) 

• Η σπάταλη συμπεριφορά πρέπει να αντιμετωπιστεί επιδοτώντας αλλαγές συμπεριφοράς και 

καθιστώντας την εκπαίδευση τη βάση για τις αλλαγές αυτές, με έμφαση στα σχολεία και τις 

νέες γενιές. 

• Ο χώρος και η ενέργεια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερο για να 

αποφεύγεται η υπερκατανάλωση σε έναν κόσμο με πληθυσμό 7 δισεκατομμυρίων 

ανθρώπων.  

• Πέρα από τις ατομικές αλλαγές συμπεριφοράς, η δημόσια πολιτική πρέπει να στηρίζει τις 

διαρθρωτικές αλλαγές, π.χ. προσανατολίζοντας τους δημόσιους διαγωνισμούς προς θετικές 

αλλαγές. 

• Στόχος της κριτικής ήταν η εστίαση της ΕΕ στο μοντέλο των εισαγωγών ενέργειας, καθώς και 

το ποσό των 19 δισ. EUR που καταβλήθηκε σε παραγωγούς ορυκτών καυσίμων μόνο στην 

Ιταλία. Τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να κατευθύνονται προς τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας στους 

ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πληρωμής. 

• Μια διατροφή περισσότερο φυτικής προέλευσης θα αποτελούσε θετική αλλαγή 

συμπεριφοράς. 

 
3. Τελικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 
Η πρόεδρος ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους και ανακοινώνει ότι η επόμενη 
συνεδρίαση της ομάδας εργασίας και η ολομέλεια της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθούν στις 21 και 
22 Ιανουαρίου. 
 
 


