PROIECT DE PROCES VERBAL SUMAR AL CELEI DE A CINCEA REUNIUNI
A GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI MEDIUL
Vineri, 11 martie 2022, 9.00-11.00

1) Deschiderea reuniunii de către președintă
Președinta, dna Anna Pasková, a condamnat invadarea Ucrainei de către Rusia și s-a ținut un
moment de reculegere.
Dna Pasková a enumerat mai multe elemente-cheie care trebuie luate în considerare în
contextul acestei crize:
- necesitatea tot mai acută de decarbonizare și de reducere a dependenței UE de importurile de
petrol și gaze din Rusia (și anume punând mai mult accent pe componenta de securitate inclusă
deja în trecut în Pactul verde);
- solidaritatea în ceea ce privește provocările în materie de echitate și prețurile la energie (o
„tranziție justă” înseamnă în același timp o tranziție solidară);
- informarea greșită constituie o provocare;
- protejarea terenurilor și a naturii, deoarece constituie resurse strategice (agricultură, mediu,
economia sustenabilă și circulară);
- valorile UE includ societăți puternice și o abordare transparentă și participativă.
Președinta a prezentat următorii pași:
- pe baza proiectelor de recomandări, propunerile vor fi elaborate de secretariat (pornind de la
trei tipuri de contribuții, și anume recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor și ale
grupurilor naționale, schimburile de idei de pe platforma digitală, respectiv dezbaterile în plen
și dezbaterile grupurilor de lucru);
- propunerile vor fi traduse în toate limbile și vor fi trimise grupului săptămâna următoare;
- membrii grupului ar trebui apoi să își trimită observațiile în scris, înaintea celei de a 6-a
reuniuni a grupului de lucru;
- rezultatele intermediare ale discuțiilor grupului de lucru vor fi prezentate în cadrul următoarei
sesiuni plenare a conferinței care va avea loc la 25-26 martie;
- președinta a invitat participanții să își coordoneze pozițiile în cadrul componentelor lor și să
identifice propuneri asupra cărora există un consens.
Dl Hell, purtătorul de cuvânt al grupului de dezbatere al cetățenilor europeni, a subliniat că
evenimentele din Ucraina acaparează toată atenția, însă este nevoie în continuare de acțiuni
urgente pentru a proteja planeta, astfel că grupul ar trebui să dea curs recomandărilor și să preia
obiectivele în domeniul climei și al mediului cu același elan de până acum.
2) Discuțiile
Discuțiile s-au axat pe următoarele domenii:
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(i) schimbările climatice, energia și transporturile;
(ii) agricultura, producția de alimente, biodiversitatea, ecosistemele, poluarea;
(iii) consumul, ambalajele și producția sustenabile:
(iv) informarea, sensibilizarea și dialogul.
Principalele puncte discutate la fiecare tematică:
1. Schimbările climatice, energia și transporturile
- asigurarea securității aprovizionării și reducerea dependenței energetice a UE au devenit chiar
mai importante în contextul actual (mai mult accent pe sursele regenerabile și economiile de
energie; investiții în infrastructură, surse regenerabile și surse de energie de tranziție; creșterea
sprijinului pentru cercetare și inovare; necesitatea adaptării și accelerării legislației și
procedurilor în materie de planificare, necesitatea creării unei uniuni energetice a UE; sprijin
pentru mobilitatea sustenabilă și modernizarea transportului public; necesitatea analizării
implicațiilor geopolitice ale tuturor furnizorilor de energie din țări terțe, dintre care mai multe
au probleme legate de drepturile omului și mediu);
- menținerea angajamentului față de obiectivele ambițioase la nivel mondial în materie de climă
(obiectivele de neutralitate climatică pentru 2030 și 2050) și față de obiectivele mai largi ale
Pactului verde european și accelerarea tranziției verzi, însă cu integrarea (și punerea în balanță
a) măsurilor necesare pe termen scurt pentru a evita penuria și a asigura bunăstarea societății;
unii participanți pledează pentru revizuirea termenelor aplicabile tranziției sau o utilizare mai
extinsă și mai curată a surselor de energie de tranziție, după caz folosind tehnologii de atenuare
cum ar fi filtrele de CO2 și stocarea carbonului, noile terminale GNL, hidrogenul verde sau
extracția de resurse proprii în interiorul UE, în timp ce alți participanți afirmă că criza nu trebuie
să ne facă să revenim în trecut; s-a subliniat, de asemenea, că gazul natural este important
pentru producția de îngrășăminte;
- sentimentul acut că trebuie luate urgent toate măsurile necesare și posibile și conștientizarea
faptului că nevoile de finanțare a investițiilor în infrastructură și a compensațiilor vor crește
enorm;
- ar trebui să se țină seama de diferențele care există între circumstanțele și mixurile energetice
naționale; ar trebui să se țină seama și de alte condiții naționale (de exemplu punctele de
pornire, poziția geografică, necesitatea de a conecta regiunile îndepărtate, puterea de cumpărare
etc.);
- ar trebui să se țină seama de noua comunicare a Comisiei Europene privind energia
(„REPowerEU”);
- chestiunile legate de prețuri accesibile, în special în cazul resurselor regenerabile, precum și
aspectele sociale mai ample au acum mai multă prioritate pe ordinea de zi (sprijinirea
cetățenilor și a lucrătorilor, sisteme de impozitare mai echitabile pentru finanțarea tranziției
juste, prefinanțarea fondurilor Pactului verde și pentru sărăcia energetică);
- războiul din Ucraina a scos în evidență riscurile care decurg din abandonarea surselor
alternative sau de tranziție pentru producția de energie, de exemplu utilizarea energiei nucleare
ar trebui regândită, dar ne arată și posibilele riscuri atunci când centralele nucleare devin ținte.
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2. Agricultura, producția de alimente, biodiversitatea, ecosistemele, poluarea
- necesitatea de a lua măsuri împotriva agriculturii și producției intensive excesive (cu costuri
ridicate în ceea ce privește terenurile, clima și mediul) și de a stabili definiții clare ale
termenilor; aplicarea principiilor economiei circulare în agricultură;
- mai mult sprijin pentru practicile agricole ecologice și sustenabile (promovarea producției
autohtone la un preț adecvat), deși se observă că fermierii ecologici beneficiază chiar și acum
de mai mult sprijin decât fermierii convenționali;
- sprijinirea cercetării în vederea dezvoltării de pesticide care să fie mai sustenabile, mai puțin
poluante și mai puțin dăunătoare pentru mediu;
- multe dintre problemele în domeniul energiei se aplică și agriculturii; războiul din Ucraina va
duce la un șoc de aprovizionare pe piețele mondiale; Autonomia și securitatea aprovizionării
cu alimente, furaje, energie și îngrășăminte la prețuri accesibile sunt strâns legate între ele și ar
trebui să fie un obiectiv-cheie al acestui sector (de exemplu pentru a aborda impactul războiului
asupra producției și a prețurilor; pentru a reduce dependența ridicată a UE de restul lumii;
agricultura verticală și grădinăritul urban);
- reforma PAC ar trebui să sprijine sustenabilitatea, dar și securitatea aprovizionării; evitarea
penuriilor); de asemenea, trebuie să fie integrate atât măsurile de atenuare pe termen scurt, cât
și obiectivele de sustenabilitate pe termen lung, de exemplu atunci când se discută rezervele.
- au fost menționate aspecte culturale precum consumul excesiv, globalizarea și pierderea
relației cu alimentele
- necesitatea de a consolida cercetarea și inovarea
- punerea accentului pe o combinație dintre sustenabilitate și productivitate; evitarea unei
externalizări a producției către concurenți internaționali mai puțin sustenabili.
- recomandarea privind reîmpădurirea ar trebui să ocupe un loc mai proeminent (legislație care
să oblige întreprinderile să reîmpădurească suprafețe);
- formarea fermierilor pentru practicarea unei agriculturi mai sustenabile; crearea de locuri de
muncă verzi;
- abordarea aspectelor sociale: dumpingul social și tranziția către locuri de muncă mai bune
pentru ca sectorul să devină mai sustenabil, evitarea prețurilor ridicate;
- măsuri pentru o mai bună informare și educare în școli, campanii de informare la scară largă
privind alimentele sănătoase și producția;
- măsuri mai stricte pentru protejarea albinelor.
3. Consumul și producția sustenabile
- s-au făcut deja multe la nivel european, însă rezultatele pot fi îmbunătățite mult mai mult. consolidarea situației UE pe toate planurile, prin îmbunătățirea modelelor de producție/consum
și servicii axate pe reparare; măsuri comportamentale, îmbunătățirea infrastructurii;
- funcționarea corespunzătoare a economiei circulare (reparare și reutilizare, mai degrabă decât
reciclare; produse mai durabile);
- punerea în aplicare a noului Plan de acțiune pentru economia circulară (dreptul la reparație,
piese de schimb disponibile mai mult timp și compatibile, garanții);
- măsuri privind proiectarea ecologică (proiectarea produselor în așa fel încât să fie mai ușor
de reparat);
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- consumatorii solicită mai multe informații, posibilitatea introducerii unei etichetări unificate
sau a unui scor ecologic sau a unui certificat digital al produselor care să specifice durata de
viață, posibilitatea de reparare etc. a produselor; întreprinderile europene trebuie să beneficieze
însă de condiții de concurență echitabile cu produsele importate, iar standardele ridicate nu
trebuie să ducă la protecționism;
- reintroducerea materiilor prime secundare pe piață și a ciclurilor de producție în urma
reciclării;
- condiționalitatea socială (întreaga UE și toate statele membre ar trebui să finanțeze eforturile
și campaniile de promovare a consumului sustenabil, de exemplu în achizițiile publice; să
includă cerințe privind respectarea condițiilor de muncă; inclusiv în alte domenii, cum ar fi
achizițiile publice și politica comercială).
4. Informarea, sensibilizarea și dialogul
- creșterea disponibilității, transparenței și a fiabilității informațiilor (UE ar trebui să creeze un
site web special privind studiile pentru a crește gradul de sensibilizare);
- educația reprezintă un instrument central pentru implementarea tuturor recomandărilor (astfel
încât cetățenii să poată lua decizii în cunoștință de cauză);
- includerea aspectelor legate de mediu în educație (mai ales în rândul copiilor, de exemplu
prin programele școlare);
- concurența loială între produsele fabricate în UE și cele importate din afara UE.
3) Concluziile președintei
Președinta le-a mulțumit participanților pentru contribuțiile lor și a menționat că următoarea
reuniune va avea loc în cadrul sesiunii plenare „martie II” a Conferinței, la 25 martie 2022.
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