PROCES-VERBAL SUMAR
Grupul de lucru privind schimbările climatice și mediul, prezidat de Anna Pasková, Consiliu/Cehia
17 decembrie 2021, 14.00-16.00

1.

Observații introductive ale președintei

După ce a deschis reuniunea, președinta le-a reamintit deputaților că raportul celei de a doua sesiuni
a Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni nr. 3 poate fi consultat pe platformă, la fel ca cel de al
treilea raport intermediar privind platforma digitală multilingvă. De asemenea, a anunțat că
intenționează și a cerut să organizeze o reuniune suplimentară a grupului de lucru la începutul lunii
ianuarie 2022, în așteptarea aprobării copreședinților Comitetului executiv al conferinței.

2.

Raportul Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni nr. 3 privind stadiul dezbaterilor lor

Referitor la activitatea desfășurată în cadrul Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni nr. 3
(schimbări climatice, mediu/sănătate) cu privire la chestiunea în cauză, o reprezentantă a cetățenilor
a comunicat ce progrese s-au făcut, punând în evidență reflecțiile asupra cumpătării energetice și a
necesității de a reduce consumul excesiv, de a promova sursele regenerabile de energie și de a investi
în cercetare. Reprezentanta s-a referit mai ales la contribuția politicii agricole comune la încurajarea
unui consum de bună calitate și la protejarea habitatelor naturale. Se pot reduce efectele
transporturilor asupra mediului dacă se acordă preferință transportului feroviar, dacă se reduc
vânzările de autoturisme noi și prin sprijinirea consumatorilor în procesul de adaptare a
autoturismelor.
Reprezentanta cetățenilor a mai reamintit că este nevoie de o politică a UE privind vehiculele pe
alimentate cu hidrogen și de o taxă pe carbon cu un sistem bonus-malus. În fine, ea a sugerat să se
consacre drepturile naturii în Constituția UE.
Un alt reprezentant al cetățenilor a evidențiat că ratele mari ale poluării au de-a face cu cererile mari
de energie satisfăcute cu combustibili fosili. Deoarece cererea mare nu poate fi satisfăcută în totalitate
cu energie din surse regenerabile, o posibilă soluție ar fi să se reducă cererea de energie prin
reglementare. Trebuie clarificat dacă energia nucleară reprezintă o soluție, dar acest lucru este
discutabil. Reprezentantul a susținut creșterea investițiilor în fuziunea nucleară. El a mai afirmat și că
orașele nu sunt construite sustenabil, fiind necesare fonduri pentru a transforma și reconstrui
infrastructurile astfel încât să fie sustenabile, limitând transportul individual și promovând transportul
public fără scop lucrativ pentru toți. În cele din urmă, el amintește problema poluării apelor subterane
și nevoia de a impune restricții adecvate poluării apei de către industrie și marile exploatații agricole.
În schimbul de opinii care a urmat, s-a reamintit de contribuția reformei recent adoptate a politicii
agricole comune europene, mai ales la arhitectura verde, și de sprijinul pe care îl acordă această
politică lanțurilor scurte de aprovizionare, alimentelor sigure și sănătoase și calității vieții animalelor.
S-a subliniat și că trebuie pus accentul pe o „tranziție justă” și că trebuie adoptate măsuri structurale
de tranziție, aceasta fiind una din cele mai susținute idei de pe platforma digitală multilingvă. S-au pus
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în discuție problema transportului și necesitatea de a modifica obiceiurile de deplasare, astfel încât să
recurgem la moduri de transport mai ecologice.

3.

Dezbatere privind cel de-al treilea raport intermediar al platformei digitale multilingve

Referitor la punctul privind prezentarea celui de al treilea raport intermediar al platformei digitale
multilingve, membrii au făcut următoarele observații:
•
trebuie să se acorde mai multă atenție unei tranziții juste; punerea în aplicare ar trebui să fie
însoțită de evaluări ale impactului și de măsuri de atenuare, pentru a crea noi locuri de muncă de
calitate; va fi nevoie de convenții colective de muncă noi și bune pentru noile locuri de muncă
ecologice;
•
importanța pe care o au educația (inclusiv extinderea competențelor UE în această privință),
informarea și axarea pe experiențele din viața reală pentru a concepe soluții;
•
trebuie să fie ascultați cetățenii pentru a afla ce așteaptă ei din partea legislației UE pentru a-i
ajuta să își schimbe comportamentul; trebuie să se discute despre soluții, și nu despre probleme.
În plus, pe baza unui sondaj de opinie al participanților, în discuții s-au abordat patru subiecte: energia,
transporturile, consumul sustenabil și responsabil și poluarea. Subiectul agriculturii a fost amânat până
la următoarea reuniune a grupului de lucru, din lipsă de timp, și va fi abordat împreună cu celelalte
subiecte.
Sugestii formulate, cu argumente pro și contra, în schimbul de opinii privind:
1.
Energia:
•
în tranziția energetică de la energia bazată pe combustibili fosili la energia din surse
regenerabile, ar trebui luată în considerare energia nucleară;
•
ca primă prioritate, ar trebui să se reducă consumul de energie;
•
valorificarea la maximum a potențialului microgenerării;
•
nu ar mai trebui subvenționați combustibilii fosili: nicio formă de gaz și nicio formă de energie
nucleară să nu mai fie etichetate drept investiții ecologice în taxonomie și să nu se prevadă nicio
finanțare pentru infrastructura de gaze în noul pachet privind gazele naturale;
•
să se ia în considerare și hidrogenul, energia geotermică, biocombustibilii, nevoia de
stimulente de preț, mobilizarea capitalului de risc;
•
să se compare avantajele și costurile tuturor surselor de energie pentru a le identifica pe cele
mai eficiente, astfel încât cetățenii să poată lua decizii în cunoștință de cauză.
2.
Transporturile:
•
să se adapteze flotele de croazieră; să se îmbunătățească rețeaua feroviară; să se încurajeze
ciclismul; să se promoveze mobilitatea partajată;
•
Să se asigure o mobilitate accesibilă, sigură și la prețuri rezonabile pentru toți – să se ia în
considerare nevoile de mobilitate diferite și concrete (zone rurale, grupuri cu venituri mici, persoane
cu handicap, femei); co-voiajarea;
•
limitarea consumului excesiv de mobilitate (referitor la turism).
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3.
Un consum sustenabil și responsabil:
•
să se investească în instalații de stocare a energiei;
•
să se asigure prețuri accesibile ale vehiculelor electrice și hibride (prețul rămâne un semna
esențial pentru cetățeni);
•
să se facă educarea, informare și conștientizare (învățarea pe tot parcursul vieții);
•
să se folosească ambalaje mai ecologice și ușor de reciclat;
•
să fie responsabilizați producătorii prin reglementarea a ceea ce poate fi comercializat și
aceștia să nu-și poată transfera responsabilitatea consumatorilor/cetățenilor;
•
să fie sprijinite inițiativele de jos în sus și soluțiile concepute de IMM-uri;
•
să se ia în considerare întregul ciclu de viață al unui produs și să se promoveze economia
circulară, să se recunoască producția locală/UE, să fie adusă înapoi producția în UE;
•
să se coreleze producția sustenabilă cu agenda „Fabricat în Europa”; achizițiile publice să
acorde preferință produselor și serviciilor ecologice și locale.

4.
•

Poluarea:
cerințele privind introducerea pe piața UE ar trebui să ia în considerare impactul produsului în
întregul lui ciclu de viață, acesta fiind și un factor determinant pentru produsele importate și
impactul acestora;
•
programele școlare ar trebui să prevadă acțiuni de conștientizare a folosirii materialelor
plastice și a materialelor nereciclabile;
•
să se reformeze gestionarea deșeurilor pentru a îmbunătăți reciclarea, inclusiv prin semnale
de preț (costuri reale);
•
să se recunoască rolul-cheie al pădurilor în reducerea nivelurilor de CO2; să se investească în
reîmpădurire la scară largă, pentru a curăța și aerul; să se asigure respectarea standardelor de
poluare;
•
să se facă investiții în tehnologii de reducere a poluării apelor subterane și de monitorizare a
mai multor substanțelor chimice periculoase;
•
comercianții ar trebui să se asigure că produsele importate respectă standardele de mediu și
de muncă ale UE;
•
să se recurgă la stimulente și subvenții fiscale pentru a orienta comportamentul de poluare
(principiul „poluatorul plătește”), inclusiv pentru sectoarele în care acest lucru nu poate fi
evitat în totalitate, cum ar fi în agricultura și pescuitul;
•
să nu se externalizeze la nivel internațional activitățile de gestionare și prelucrare a deșeurilor.

Cuvântul de încheiere al președintei
Președinta a declarat că punctul referitor la agricultură va fi amânat până la următoarea reuniune a
grupului de lucru și ca la acest punct se vor discuta aspecte precum biodiversitatea, peisajul și
construcțiile, subvențiile și impozitarea, precum și schimbarea comportamentului și a educației. A
declarat că speră că noul format al reuniunii a reușit să facă dezbaterea mai dinamică și să pună la loc
de cinste punctele de vedere ale cetățenilor.
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