PROCES-VERBAL SUMAR
Grupul de lucru privind schimbările climatice și mediul, prezidat de dna Pasková, Consiliu/Cehia
5 ianuarie 2021, 16.00-18.00 (de la distanță)

1.

Observații introductive ale președintei

După ce a deschis ședința, președinta le-a reamintit deputaților că reuniunea a fost convocată cu
scopul de a continua discuția din cadrul ultimei reuniuni, care a avut loc în 17 decembrie 2021. Patru
dintre subiectele votate au fost discutate anterior, și anume: i) energia; ii) transporturile; iii) consumul
și producția sustenabile. Subiectele care nu au fost încă abordate sunt: i) agricultura; ii) biodiversitatea;
iii) peisajul și construcțiile; iv) generarea unor schimbări de atitudine și comportament și v)
subvenționarea și impozitarea.
Președinta le-a reamintit membrilor că Grupul de dezbatere al cetățenilor europeni privind
„schimbările climatice și mediul/sănătatea” va avea loc în Polonia în cursul weekendului și că
recomandările lor vor fi discutate în cadrul următoarei reuniuni a grupului de lucru.
Președinta a repetat că, la fel ca în cazul reuniunilor anterioare, pentru fiecare subiect, se va da
cuvântul în primul rând cetățenilor. Ea a indicat, de asemenea, că procesul-verbal sumar al reuniunii
din decembrie va fi transmis în curând membrilor grupului de lucru.

2.

Discuții grupate pe teme

Agricultură
• Politica agricolă comună ar trebui să poată fi adaptată la contextele regionale, să fie mai
puțin centralizată și mai ambițioasă.
• Se solicită un control mai strict al subvențiilor, inclusiv la nivelul Uniunii, pentru a stabili dacă
fondurile sunt utilizate în scopul prevăzut și conform declarațiilor beneficiarilor. Ar trebui să
se acorde sprijin tinerilor fermieri și tehnicilor de producție inovatoare și să se compenseze
costurile mai ridicate. Fermele mai mici creează mai multe locuri de muncă și fac zonele
rurale atractive.
• Agricultura responsabilă ar trebui să țină seama de impactul asupra mediului și să se
adapteze în consecință. Cercetătorii ar trebui să identifice ce culturi sunt adaptate zonelor
predispuse la inundații sau la incendii forestiere pentru a evita pierderea recoltelor. Trebuie
protejate solurile care prezintă un interes pentru agricultură; de prea multe ori, acestea sunt
reafectate pentru construcții și impermeabilizate.
• Este nevoie să se creeze un concept de „păduri sustenabile” la nivelul Uniunii, pentru a
extrage resursele în mod sustenabil, a crea locuri de muncă și a proteja biodiversitatea
pădurilor, promovând în același timp reîmpădurirea.
• Alte aspecte aduse în discuție: i) norme stricte pentru o etichetare clară a țării de origine în
supermarketuri; ii) independența Uniunii în ceea ce privește producția de semințe; iii)
abordarea la nivelul Uniunii a problemei eroziunii solului provocate de apă și vânt; iv)
încetarea aprobării glifosatului pe piața Uniunii și soluționarea problemei utilizării
direcționate a pesticidelor și a îngrășămintelor, în special în apropierea fermelor ecologice; v)
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stoparea OMG-urilor și a agriculturii industriale și vi) maximizarea producției locale și
reducerea importurilor de alimente.
70 % din emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul agricol provin din creșterea animalelor.
De aceea, este necesar să ne gândim la reducerea consumului de carne.
Este nevoie să se acorde subvenții agricultorilor în special dacă aceștia contribuie la
biodiversitate, la siguranța alimentară și la disponibilitatea alimentelor. Prețurile la alimente
ar trebui să reflecte costurile CO2. În același timp, problemele de mediu nu ar trebui
transferate în alte părți ale lumii prin delocalizarea producției, iar prețurile de consum
trebuie să rămână accesibile.
Subvențiile ar trebui să vizeze serviciile și calitatea și nu suprafețele cultivate. Ar fi necesar să
se adopte o viziune modernă asupra agriculturii în măsură să garanteze siguranța alimentară,
care să includă o reflecție asupra unor noi tehnici de ameliorare pentru ca agricultura să devină
mai ecologică și, în același timp, mai eficientă.

Biodiversitate
• S-a discutat despre diverși poluanți, de la deversările de kerosen din aviație deasupra coastei
mediteraneene spaniole la pesticide și perturbatori endocrini. Efectele acestora din urmă
asupra populațiilor de albine din Europa sunt deosebit de îngrijorătoare.
S-au exprimat preocupări cu privire la pescuitul excesiv, inclusiv ca urmare a accesului limitat
la apele Regatului Unit, și cu privire la dispariția insectelor.
• Este necesar să crească finanțarea proiectelor în domeniul biodiversității și să se facă
cunoscute normele în materie de biodiversitate pe scena internațională.
• Politicile, cum ar fi cele prezentate în Strategia „De la fermă la consumator”, trebuie să aibă
obiective obligatorii din punct de vedere juridic (privind reducerea utilizării pesticidelor sau
spațiul pentru biodiversitate în agricultură). Ar fi nevoie să se adopte cât mai curând un cadru
legislativ al Uniunii privind solul. De asemenea, ar trebui discutate amenințările și tipurile de
poluare care nu sunt bine cunoscute și afectează speciile, cum ar fi poluarea luminoasă.
Peisaje și construcții
• Au fost exprimate preocupări cu privire la impactul surselor regenerabile de energie asupra
peisajelor (parcuri eoliene sau fotovoltaice). Parcurile eoliene ar trebui să fie reciclabile.
• Este necesar să se abordeze problema deficitului tot mai mare de materii prime. Pe lângă
dezvoltarea de noi materiale de construcție (evitând utilizarea betonului și a lemnului dat fiind
că sunt resurse limitate), ar trebui să se pună accentul mai degrabă pe reciclarea materialelor
și pe renovarea clădirilor existente decât pe construirea altora noi – în acest context fiind
menționate și efectele poluante ale carierelor (poluarea atmosferică și fonică).
• S-a ridicat problema utilizării terenurilor dezafectate pentru construcții sau a clădirilor
neutilizate.
• Este important să se reducă consumul de energie, inclusiv prin izolare. Sectorul construcțiilor
este o sursă considerabilă de emisii de gaze cu efect de seră, iar valul de renovări al Comisiei
ar putea fi însoțit de un „val solar”. Trebuie să se încurajeze într-o mai mare măsură arhitectura
verde în orașe (ziduri verzi/acoperișuri verzi).
• Este necesar să se ia în considerare costurile tuturor măsurilor ecologice.
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Generarea unor schimbări de atitudine și comportament, subvenționarea și impozitarea (subiecte
dezbătute în comun)
• Trebuie să se pună capăt comportamentului risipitor, subvenționând schimbările
comportamentale și plasând educația la baza acestor schimbări, cu accent pe școli și pe
tinerele generații.
• Ar fi necesar să se utilizeze cât mai puțin spațiul și energia cu scopul de a se evita consumul
excesiv într-o lume cu o populație de 7 miliarde de locuitori.
• Pe lângă schimbările comportamentale individuale, este nevoie ca politicile publice să sprijine
schimbările structurale, de exemplu prin orientarea procedurilor de achiziții către schimbări
pozitive.
• S-au formulat critici privind accentul pus de Uniune pe modelul importului de energie,
precum și privind cele 19 miliarde EUR plătite sub formă de subvenții numai pentru
producătorii de combustibili fosili din Italia. Aceste fonduri ar trebui să fie destinate surselor
regenerabile de energie și atenuării efectelor pe care prețurile ridicate la energie le au asupra
persoanelor cărora le este greu să plătească.
• O alimentație mai vegetală ar reprezenta o schimbare comportamentală pozitivă.
3.

Observațiile de încheiere ale președintei

Președinta le-a mulțumit tuturor membrilor pentru participare și a anunțat că următoarea reuniune a
grupului de lucru și următoarea sesiune plenară a conferinței vor avea loc în 21 și 22 ianuarie.
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