ПРОЕКТ НА ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД
Работна група „Изменение на климата и околна среда“, под председателството на г-жа
Паскова, Съвет/Чехия
25 март 2022 г., петък, 9.00 – 11.30 ч. и 14.00 – 16.00 ч.
1. Откриване от председателя и говорителя
Председателят обясни, че целта на заседанието е да се обсъдят проектите на предложения.
Настоящият проект е разпространен и следва да се разглежда като отправна точка. Тези
предложения трябва да бъдат финализирани по време на заседанията днес и на други две
бъдещи заседания на работната група, за да могат да бъдат представени на пленарното
заседание на конференцията. Говорителят на гражданите подчерта необходимостта от
продуктивност и фокусиране, за да бъдат постигнати осезаеми и приложими предложения.
3. Представяне и обсъждане на проектите на предложения с оглед на представянето на
проекти на предложения на пленарното заседание на 26 март
По време на последвалите дискусии беше изразена подкрепа за повечето предложения, като
бяха направени редица предложения за по-нататъшното им развитие. По време на заседанията
бяха обсъдени: предложение 1, предложение 2 и предложение 3.
Предложение 1 – Безопасно, устойчиво, отговорно по отношение на климата и достъпно
производство на храни, при спазване на принципите за устойчивост, съобразяване с околната
среда, опазването на биологичното разнообразие и екосистемите:
По време на обсъждането бяха разгледани следните въпроси и предложения:
➢ Наред с другото, бяха споменати и следните предложения за допълнения на текста:
справедлив преход, устойчив поминък за селскостопанските производители,
необходимостта от гарантиране на продоволствена сигурност, ценова
достъпност на храните, обучение за селскостопанските производители, иновации,
прецизно земеделие, по-устойчиво производство на храни, рибарство и синя
икономика, стимули за биологично земеделие, намаляване на разхищаването на
храни
➢ Настоящата геополитическа ситуация беше спомената многократно, по-специално във
връзка с необходимостта от гарантиране на продоволствената сигурност.
➢ Редица изказвания подчертаха важността на преминаването към по-устойчиви методи
на производство, потребление и земеделие.
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➢ Беше подчертана и необходимостта да се осигурят добри условия на труд и поминък за
селскостопанските производители.
➢ Членовете обсъдиха степента на амбиция за намаляване на употребата на пестициди и
нивата на субсидиите за биологично земеделие и използването на екосхемите.
➢ Членовете се съгласиха с необходимостта от намаляване на емисиите и въздействието
върху околната среда, включително чрез научни изследвания, иновации и обучение.
➢ Като цяло необходимостта от справедлив и екологичен преход беше посочена от редица
членове.
➢ Бяха повдигнати въпроси за хуманното отношение към животните и устойчивостта в
производството на месо и транспортирането на животни и необходимостта от укрепване
на връзката между отглеждането и храненето.
➢ Членовете не постигнаха съгласие за установяване на квоти за закупуване на местни
продукти за големите международни супермаркети, но един от членовете подчерта
необходимостта от подкрепа на местните продукти и късите вериги на доставки.
Предложение 2 – Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта, премахване на
всички видове замърсяване:
По време на обсъждането бяха разгледани следните въпроси и предложения:
➢ Наред с другото, бяха споменати и следните предложения за допълнения на текста:
възстановяване на биоразнообразието и ландшафта, повишаване на
осведомеността относно замърсяването, ролята на общините, градските гори,
горите, загубени вследствие на пожари, екологично чисто корабоплаване, борба със
замърсяването от пластмасови микрочастици, без да се застрашава
продоволствената сигурност.
➢ Членовете обсъдиха премахването на замърсяването; обръщане внимание на
необходимостта от реализъм, но също така и необходимостта от амбиция и с визия в
дългосрочен план, като се имат предвид вече съществуващите цели.
➢ Беше подчертано цялостното значение на по-доброто управление на защитените
територии и на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, като
същевременно беше посочено, че е важно да не се застрашава продоволствената
сигурност.
➢ Важността на опрашителите и на местните насекоми беше подчертана от няколко
членове, включително прилагането на съществуващите разпоредби в това отношение.
➢ Въпросът за възстановяването на унищожените гори, и по-специално горските пожари,
беше повдигнат и подкрепен от редица членове.
Предложение 3 – Справяне с изменението на климата и повишаване на европейската
енергийна сигурност, като се вземат предвид геополитическите последици, и осигуряване на
достатъчна, достъпна и устойчива енергия за европейците, като същевременно се запазва
ролята на световен лидер и се зачитат глобалните цели за опазване на климата:
По време на обсъждането бяха разгледани следните въпроси и предложения:
➢ наред с другото, бяха споменати и следните предложения за допълнения на текста:
повече инвестиции във възобновяеми енергийни източници, методи за съхранение,
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гарантиране на справедлив преход, включително правата на човека и екологични
аспекти.
Беше направено предложение за по-добро разделяне на изменението на климата и
енергийната сигурност в рамките на целта и мерките.
Няколко членове подчертаха необходимостта да се премине към възобновяеми
източници на енергия, също така за да се намали енергийната зависимост.
За общата енергийна политика следва да се вземат предвид геополитическата ситуация,
правата на човека, екологичните аспекти, както и доброто управление и принципите на
правовата държава на доставчиците от трети държави.
Не беше постигнат консенсус по отношение на вземането предвид на ядрената енергия
по време на енергийния преход.
Необходимост от енергийна ефективност и намаляване на потреблението, включително
чрез подобряване на изолацията на сградите.
Да се помисли за зелен водород в случаите, когато електрификацията е трудна.
Да се обърне внимание на въпроса за съхранението на енергия.

4. Закриване от председателя
Председателят обясни, че общите насоки на предложенията и техните специални мерки ще
бъдат представени на пленарното заседание на конференцията на следващия ден.
Председателят приключи срещата, като посочи необходимостта от допълнителни срещи на
работната група, които вероятно ще се състоят на 1 април.
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