ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД
Работна група „Изменение на климата и околна среда“, под председателството на г-жа
Паскова, Съвет/Чехия
5 януари 2021 г., 16.00 – 18.00 ч. (дистанционно)

1.

Встъпителни бележки на председателя

След откриването на заседанието от председателя тоя напомни на членовете, че заседанието е
свикано, за да се даде възможност за продължаване на обсъждането от последното заседание,
проведено на 17 декември 2021 г. Четири от гласуваните теми бяха обсъдени преди това, а
именно: i) енергетика, ii) транспорт; и iii) устойчиво потребление и производство. Останалите
теми, които трябва да бъдат обхванати, са: i) селско стопанство; ii) биологично разнообразие; iii)
ландшафти и строителство; iv) създаване на промяна в нагласите и поведението; и v)
субсидиране и данъчно облагане.
Председателят напомни на членовете, че Европейският граждански панел на тема „Изменение
на климата и околна среда/здраве“ ще се проведе в Полша през уикенда и че техните препоръки
ще бъдат обсъдени на следващото заседание на работната група.
Председателят повтори, че както и при предишни заседания, думата ще бъде дадена първо на
гражданите по всяка от темите. Тя също така заяви, че проектът на обобщение на
декемврийското заседание скоро ще бъде разпространен до членовете на работната група.

2.

Дискусионна група теми

Селско стопанство:
• Общата селскостопанска политика следва да може да се адаптира към регионалния
контекст, и да бъде по-малко централизирана и да бъде по-амбициозна.
• Призив за по-голям контрол на субсидиите, включително на равнище ЕС, относно това
дали средствата се използват по предназначение/както са заявени от получателите.
Подпомагането следва да бъде насочено към млади земеделски стопани и иновативни
производствени техники и да компенсира по-високите разходи. По-малките
земеделски стопанства създават повече работни места и правят селските райони
привлекателни.
• Отговорното селско стопанство следва да отчита въздействието върху климата и да се
адаптира по съответния начин. Научните изследвания следва да идентифицират
култури, адаптирани към райони, които са податливи на наводнения или горски
пожари, за да се избегне неуспешна реколта. Почвите трябва да бъдат защитени по
отношение на селскостопанския капацитет; твърде често те се преотреждат за
строителството и се запечатват.
• Необходимост от концепция в рамките на целия ЕС за устойчиви гори с цел устойчиво
извличане на ресурси, създаване на работни места и опазване на биологичното
разнообразие на горите, като същевременно се насърчава повторното залесяване.
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Други повдигнати въпроси: i) строги правила за ясно оригинално етикетиране,
посочващо държавата на произход, в супермаркетите; ii) независимост на ЕС по
отношение на производството на семена; iii) подход в рамките на целия ЕС по
отношение на ерозията на почвите, причинена от наводнения и ветрове; iv)
прекратяване на одобрението на глифосата на пазара на ЕС и решаване на въпроса с
целенасочената употреба на пестициди и торове, особено в близост до биологични
стопанства; v) спиране на генетично модифицираните организми и на индустриалното
земеделско производство и vi) максимално увеличаване на местната продукция и
намаляване на вноса на храни.
70% от емисиите на парникови газове в селскостопанския сектор се дължат на
животновъдството. Вследствие на това е необходимо да се обмисли намаляването на
консумацията на месо.
Необходимо е да се субсидират селскостопанските производители, и по-специално, ако
те допринасят за биологичното разнообразие, безопасността на храните и наличието на
храна. Цените на храните следва да отразяват разходите във връзка с CO2. В същото
време въпросите, свързани с околната среда, не следва да се прехвърлят към други
части на света чрез пренасочване на производството, а потребителските цени трябва да
останат достъпни.
Субсидиите следва да се отпускат за услуги и качество, а не за обработваеми площи.
Следва да има съвременно виждане за селското стопанство, което може да гарантира
безопасността на храните, включително обмисляне на нови техники за отглеждане,
които да направят селското стопанство по-екологосъобразно, като същевременно го
направят по-ефикасно.

Биологично разнообразие
• Бяха разгледани различни замърсители — от сметищата за керосин от въздухоплаването
над испанското средиземноморско крайбрежие до пестицидите и веществата,
нарушаващи функциите на ендокринната система. Особено силно безпокойство буди
въздействието на последните върху популациите на пчелите в Европа.
Бяха изразени опасения във връзка с прекомерния риболов, включително в резултат на
ограничения достъп до водите на Обединеното кралство, и във връзка с
унищожаването на насекомите.
• Необходимо е да се увеличат финансирането за проекти в областта на биологичното
разнообразие и осведомеността за законодателството в областта на биологичното
разнообразие на международната сцена.
• Политиките, като например представените в стратегията „От фермата до трапезата“,
трябва да имат правно обвързващи цели (за намаляване на употребата на пестициди или
на пространството за биологично разнообразие в селското стопанство). Възможно найскоро следва да бъде приета законодателна рамка на ЕС за почвите. Следва да се
обсъдят заплахите и видовете замърсяване, засягащи видове, които не са добре познати,
като например светлинното замърсяване.
Ландшафти и строителство
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Бяха изразени опасения относно въздействието на възобновяемите енергийни
източници върху ландшафта (вятърни или слънчеви паркове). Вятърните паркове следва
да могат да се рециклират.
Необходимо е да се обърне внимание на нарастващата липса на суровини. Освен
разработването на нови строителни материали (като се избягват бетон и дървесина като
ограничени ресурси), следва да се постави акцент върху рециклирането на материали и
обновяването на съществуващите сгради, а не върху изграждането на нови такива — в
този контекст бяха споменати и замърсяващите последици от кариерите (замърсяване
на въздуха и шумово замърсяване).
Използването на изоставени промишлени терени за строителство или на неизползвани
сгради е увеличено.
Съсредоточаване върху намаляването на потреблението на енергия, включително чрез
изолация. Строителният сектор е важен източник на емисии на парникови газове и
вълната на саниране, инициирана от Комисията, може да бъде съчетана със слънчева
вълна. По-голям акцент върху екологосъобразната архитектура в градовете (зелени
стени/зелени покриви).
Необходимо е да се вземат предвид разходите за всички екологични мерки.

Създаване на промени в нагласите и поведението, субсидирането и данъчното облагане
(теми, обсъждани съвместно)
• Разточителното поведение трябва да бъде преодоляно чрез субсидиране на промени в
поведението и превръщане на образованието в основата на тези промени, с акцент върху
училищата и младите поколения.
• Пространството и енергията следва да се използват възможно най-малко, за да се
избегне свръхпотребление в свят с население от 7 милиарда души.
• В допълнение към промените в индивидуалното поведение, публичната политика
трябва да подкрепя структурните промени, например чрез насочване на процедурите за
обществени поръчки към положителна промяна.
• Критиката беше насочена към акцента на ЕС върху модела за внос на енергия, както и
към субсидиите в размер на 19 милиарда евро, изплатени само на производителите на
изкопаеми горива в Италия. Тези средства следва да бъдат насочени към
възобновяемите енергийни източници и към преодоляване на последиците от високите
цени на енергията за хората, които изпитват затруднения да плащат.
• Хранителен режим, който е в по-голяма степен на растителна основа, би бил
положителна промяна в поведението.
3.

Заключителни бележки на председателя

Председателят благодари на всички членове за тяхното участие и обяви, че следващото
заседание на работната група и пленарното заседание на конференцията ще се проведат на 21
и 22 януари.
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