PROCES-VERBAL SUMAR
Grupul de lucru privind schimbările climatice și mediul, prezidat de Anna Pasková, Consiliu/Cehia
22 octombrie 2021, 14.00-16:00

1. Observații introductive ale președintei
Președinta, Anna Pasková, le-a urat bun venit membrilor și a prezentat principalele teme de pe
platforma digitală multilingvă („platforma”). Ea a reamintit apoi direcțiile de discuție și temele
secundare identificate de grupul de dezbatere al cetățenilor europeni nr. 3. În continuare,
președinta a dat cuvântul reprezentanților cetățenilor din grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni, iar după aceea au luat cuvântul toți ceilalți membri ai grupului de lucru care au dorit să
se exprime.
2. Discuții
La începutul discuțiilor, reprezentanții grupului de dezbatere al cetățenilor europeni relevant
(grupul nr. 3) au explicat că prima reuniune a fost una introductivă, dar că se pare că există deja
un anumit consens cu privire la o serie de domenii, cum ar fi stimularea folosirii energiei din surse
regenerabile și reducerea consumului de energie. Au fost prezentate și alte idei, cum ar fi
reducerea numărului de zboruri și punerea accentului pe legăturile feroviare de mare viteză.
În cursul dezbaterii dintre membrii grupului de lucru au fost aduse în discuție o gamă largă de
subiecte:
 faptul că trebuie să existe o înțelegere deplină a terminologiei atunci când se vorbește despre
„energie din surse regenerabile” și „energie primară” și „energie secundară”;
 caracterul urgent al situației și necesitatea de a aborda problema economiilor de energie și de
a stimula inovarea pe termen scurt;
 necesitatea de a garanta o tranziție echitabilă, cu implicarea deplină a partenerilor sociali și
rolul esențial al sistemelor de protecție socială și al serviciilor publice;
 necesitatea ca UE să dea dovadă de spirit de lider în cadrul COP26 și, de asemenea, să conducă,
în general, prin puterea exemplului;
 faptul că trebuie analizate atât riscurile, cât și oportunitățile în toate domeniile, de exemplu în
sectorul agricol;
 unii participanți au afirmat că energia nucleară este curată și că energia ieftină este vitală
pentru dezvoltarea industrială și inovarea tehnică;
 faptul că trebuie să se adopte o strategie amplă atunci când se analizează economiile de
energie și de resurse;
 la un nivel mai general, importanța aducerii în discuție a economiei circulare; abordarea
problemei reutilizării materialelor, a presiunilor asupra mediului determinate de consumul
nesustenabil și a problemei uzurii morale rapide a aparatelor;
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 faptul că trebuie să se pună accentul, în general, pe sustenabilitate, inclusiv ca model de
afaceri, și trebuie să se prevină dezinformarea ecologică;
 faptul că este nevoie de conștientizarea efectelor schimbărilor climatice, dar și ale măsurilor
luate în acest context, asupra anumitor zone, comunități și cetățeni vulnerabili; egalitatea este
extrem de importantă în acest context (crearea de locuri de muncă de calitate și respectarea
drepturilor lucrătorilor în noile lanțuri valorice, ocuparea forței de muncă, combaterea
dumpingului social), la fel și aspectele de gen;
 faptul că măsurile de adaptare ar trebui să fie însoțite de un efort de atenuare;
 faptul că, în ceea ce privește transportul, deseori nu sunt disponibile alternative ecologice în
mediul rural și e nevoie de autoturism pentru a merge la medic sau pentru a face naveta către
locul de muncă, de exemplu;
 faptul că trebuie combătute poluarea și problema deșeurilor; a fost menționată în mod
deosebit și calitatea apei;
 faptul că trebuie să se urmărească protecția sustenabilă din punct de vedere social a climei;
 nevoia de acces public la natură, eventual un „drept la natură”, dar fără turism excesiv și
nesustenabil;
 importanța dublei tranziții și, în special, a sectorului tehnologiei informațiilor, a inovațiilor și a
construirii de infrastructuri sustenabile (pentru a face față impactului schimbărilor climatice),
precum și a creșterii investițiilor în progresul tehnologic;
 faptul că ar trebui să se țină seama de particularitățile fiecărei regiuni, cu toate oportunitățile
și limitările sale;
 necesitatea de a conștientiza faptul că previziunile experților au fost greșite în trecut și că toate
măsurile trebuie să fie echilibrate;
 faptul că ar trebui să se treacă de la un model bazat pe marketing la unul bazat pe ceea ce
contează („from marketing to mattering”) și să se dezvolte modele de afaceri sustenabile;
 faptul că trebuie să se pună accentul în mare măsură pe comunicare și să se reducă teama de
idei noi;
 faptul că trebuie să se analizeze în mod critic actualul sistem de subvenții pentru energie, dar
și sistemele de TVA pentru produsele sănătoase și ecologice, asigurându-se un sistem echitabil
și sustenabil;
 importanța educației, dar și nevoia de consecințe și sancțiuni reale pentru cei care aduc
prejudicii mediului, protecția biodiversității și consacrarea termenului „ecocid” ca infracțiune;
 măsuri și fonduri pentru înlesnirea unei tranziții echitabile către politici mai verzi, inclusiv
condiționalități sociale.
În ceea ce privește așteptările membrilor legate de rezultatele grupului de lucru, s-au făcut, de
asemenea, următoarele observații:
 necesitatea de a-i asculta cu atenție pe cetățeni în acest proces și de a ține seama de
aplicabilitatea ideilor și de impactul lor asupra oamenilor și societății;
 faptul că trebuie să fie clar ce se poate realiza și la ce nivel: european, național, local;
 faptul că e nevoie de angajamente clare la toate nivelurile și din partea tuturor organizațiilor
(internaționale) implicate;
 necesitatea de a recunoaște progresele din ultimii ani, dar și de a nu renunța la ambiții
pentru viitor;
 dorința de a se formula recomandări clare ale grupului de lucru, inclusiv recomandări foarte
practice și ușor de pus în aplicare;
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 faptul că trebuie să se asigure un proces de reflecție adecvat și să nu se grăbească adoptarea
legislației sau concluziile conferinței;
 accentuarea necesității de a se prezenta propuneri concrete și practice;
 necesitatea ca activitatea grupului de lucru să fie structurată și ca membrii să primească
informații în mod adecvat;
 necesitatea ca grupul de lucru să ajungă la rezultate concrete, pentru a aduce contribuții în
plen;
 contribuțiile provenite de la platforma digitală nu ar trebui clasificate;
 rezultatele grupului de lucru ar trebui să fie în formă scrisă.
3. Concluzii formulate de președintă
În încheierea reuniunii, președinta le-a mulțumit tuturor membrilor pentru contribuțiile lor,
subliniind că există deja unele chestiuni care apar cu regularitate. Se pare că există un sprijin larg
pentru ideea că trebuie să se acționeze repede. De asemenea, este clar că orice măsură trebuie să
fie acceptabilă din punct de vedere social. Pentru a înregistra progrese, trebuie să educăm și să
inovăm, profitând de toate datele și cunoștințele științifice disponibile.
Președinta i-a asigurat pe membri că următoarea reuniune a grupului de lucru va fi mai structurată
și se va baza pe documente de referință și contribuții din partea grupurilor de dezbatere ale
cetățenilor europeni și pe rapoarte intermediare, iar deputaților li se va solicita să acorde prioritate
subiectelor care urmează să fie discutate la următoarea reuniune. Președinta a precizat că
următoarea reuniune a grupului de lucru va avea loc în timpul sesiunii plenare din decembrie și a
închis reuniunea.
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ANEXA II Lista membrilor Grupului de lucru privind schimbările climatice și mediul
Președintă: Anna PASKOVÁ

(Consiliu)

Titlu

Nume

Prenume

Dna
Dna
Dna
Dna
Dl

PieyreAlexandre
Muhterem
Alexandra
Claudia
Hildegard
Pascal

Dna

Manuela

BORA

Dna

Maria

CINQUE

Dna

Esther

DE LANGE

Dl

Sándor

DÉNESI

Herbert
Eleonora
Claudia
Olgierd
Leonore

DORFMANN
EVI
GAMON
GEBLEWICZ
GEWESSLER
GUIBOURGÉCZETWERTYŃSKI

Dl

Dl
Dna
Dna
Dl
Dna
Dl

Adam

Componentă

ANGLADE

Parlamente naționale

ARAS
ATTALIDES
BANU
BENTELE
BOLO

Comitetul Regiunilor
Parlamente naționale
Parlamente naționale
Parlamentul European
Parteneri sociali
Reprezentant(ă)
local(ă)/regional(ă)
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentul European
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentul European
Parlamentul European
Parlamentul European
Comitetul Regiunilor
Consiliu

Dna

Elisabeth

Dna

Valentina

GUTKAS

Dna

Patrizia

HEIDEGGER

Dl

Dorin

HELL

Dl

Reiner Gerd

HOFFMANN

Dna
Dna
Dl
Dna

Birgit
Laura
Jens
Hajnalka

HONÉ
HUHTASAARI
JOEL
JUHÁSZ

Dna

Thilde

KARLSSON

Dl

Bojan

KEKEC

Dl

Alban

LAVAUD

Dl

Cillian

LOHAN

Dl

Jani

MÄKELÄ

Consiliu
Grupuri de dezbatere
naționale/evenimente
Grupuri de dezbatere
naționale/evenimente
Societatea civilă
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Comitetul Economic și Social
European
Parlamente naționale
Parlamentul European
Parlamente naționale
Parlamente naționale
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamente naționale
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Comitetul Economic și Social
European
Parlamente naționale

GUIGOU
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Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Consiliu
Parlamente naționale
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamente naționale
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupuri de dezbatere
naționale/evenimente
Parlamentul European
Parlamente naționale
Parlamentul European
Parlamente naționale

Dna

Éva

MÉSZÁROS

Dl

Haus

MOLLENHAUER

Dna
Dl

Anna
Marko

PASKOVÁ
PAVIĆ

Dna

Rossella

PELLARIN

Dna

Zita

PLEŠTINSKÁ

Dl

Augusts

REDOVIČS

Dna

Caterina

RENDE DOMINIS

Dna
Dna
Dl
Dna

María Eugenia
Hélène
Andreas
Jitka

RODRÍGUEZ PALOP
RYCKMANS
SCHIEDER
SEITLOVÁ

Virginijus

SINKEVICIUS

Comisia Europeană

Dna
Dna
Dna
Dl
Dl

Livia
Beata
Vera
Nils
László

SPERA
SZYDŁO
TAX
TORVALDS
TRÓCSÁNYI

Dna

Juliane

UNBEREIT

Parteneri sociali
Parlamentul European
Parlamentul European
Parlamentul European
Parlamentul European
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni

Dna

Adina

VALEAN

Dna
Dl
Dna

Judit
Miltiadis
Ana Paula

VARGA
VARVITSIOTIS
ZACARIAS

Dl

Comisia Europeană
Consiliu
Consiliu
Consiliu
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