UTKAST TILL KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för klimatförändringar och miljö, med Pasková (rådet/Tjeckien) som ordförande
Fredagen den 1 april 2022 kl. 17.00–19.00
Arbetsgruppen sammanträdde online för att avsluta diskussionerna om utkasten till förslag till
konferensens plenarförsamling om kluster II energi, transport och klimatförändringar, om kluster III
hållbar konsumtion, paketering och produktion och om kluster IV information, medvetenhet, dialog
och livsstil.
1. Inledning av ordföranden och talespersonen
Både ordföranden och talespersonen tackade ledamöterna för arbetet hittills. Ordföranden förklarade
att arbetet kommer att inriktas på de återstående delarna.
2. Diskussion
Kommissionsledamot Wojciechowski deltog i mötet och beskrev hur reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken kan bidra till att följa medborgarnas rekommendationer, bland annat genom att
främja hållbarhet ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel och stödja insatser för att ta itu med
klimatförändringarna, bevara naturresurser och återställa den biologiska mångfalden, och därigenom
utgöra en viktig pelare i den europeiska gröna given. Kommissionsledamoten lyfte fram ett antal
åtgärder inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken som syftar till att övergå till ett grönare
och mer hållbart jordbruk, såsom miljösystem och stöd till jordbrukare för att bidra till
försörjningsmöjligheter och säkerställa blomstrande landsbygdsområden. Kommissionsledamoten
betonade också att kriget i Ukraina och pandemin har framhävt livsmedelsförsörjningens avgörande
betydelse och påminde om det meddelande som kommissionen nyligen lade fram (antaget den 23
mars), i vilket en rad åtgärder för att trygga livsmedelsförsörjningen fastställs.
Mål 3: Bekämpa klimatförändringarna och stärka den europeiska energitryggheten, med beaktande
av de geopolitiska återverkningarna, och förse européerna med hållbar energi i tillräckliga mängder
och till överkomliga priser och samtidigt behålla rollen som global ledare och respektera de globala
klimatmålen
Under diskussionen, som började med åtgärd 9 i mål 3, togs följande frågor och förslag upp:
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➢ Bland annat föreslogs följande tillägg i texten: ekonomiskt stöd till koldioxidfilter, åtgärder mot
skattefusk, efter en övergångsperiod, stöd för förluster och skador, öregioner.
➢ Diskussionerna fokuserade på åtgärder som rör investeringar i energilagring och klimatvänlig
teknik och innovation.
➢ Man diskuterade behovet av att inte längre subventionera fossila bränslen och att inte
tillhandahålla finansiering för traditionell gasinfrastruktur. Det rådde allmän enighet om
behovet av att övergå till mer hållbara energikällor, men ledamöterna betonade också att den
nuvarande geopolitiska situationen visar på behovet av energitrygghet och att utfasning är
det långsiktiga målet, men att det måste finnas en övergångsperiod.
Mål 4: Tillhandahålla högkvalitativ, modern och säker infrastruktur, säkerställa konnektivitet, även
på landsbygden, särskilt genom kollektivtrafik
Under diskussionen togs följande frågor och förslag upp:
➢ Bland annat föreslogs följande tillägg i texten: grön infrastruktur, öregioner, särskilt
landsbygdsområden, säkerhet, all cykelinfrastruktur, där det finns trovärdiga alternativ,
kopplade till inkomst.
➢ Det rådde allmän enighet om hur målet skulle formuleras, och diskussionerna handlade
framför allt om att infrastrukturen måste vara grön och om östaters och/eller avlägsna
områdens särskilda omständigheter.
➢ Under en diskussion om att begränsa kortdistansflygningar togs de praktiska svårigheterna för
specifika regioner och andra komplikationer upp, vilket medförde en möjlig kompromiss som
kopplar en begränsning av kortdistansflygningar till trovärdiga alternativ och
rekommendationen om att förbättra järnvägsnätet.
➢ Man tog också upp att sociala hänsyn och rättvisa måste beaktas, dvs. när det gäller
subventioner och incitament för övergången till utsläppsfri mobilitet.

Mål 5: Bättre materialanvändning och materialhantering i EU för att öka oberoendet och
cirkulariteten och minska sårbarheten. Bättre, hållbara EU-produkter och bättre, hållbar
EU-produktion och främjande av en cirkulär ekonomi: produkter som uppfyller gemensamma
EU-miljökrav (håller längre och är lättare att återanvända, reparera och återvinna)
Under diskussionen togs följande frågor och förslag upp:
➢ Bland annat föreslogs följande tillägg i texten: grön vätgas, QR-kod, strängare standarder,
mindre beroende, produkter som släpps ut på EU-marknaden, digitala produktpass,
undvikande av matsvinn, EU:s strategi för hållbar textil.
➢ Förslag lades fram om att göra åtgärden om standarder mer specifik och striktare i förhållande
till produktionsstandarder och även särskilt inbegripa importerade produkter.
➢ En ledamot påpekade att man i åtgärden om översyn av de globala leveranskedjorna bör
nämna jordbruket, men att det inte bör begränsas till det.
➢ När det gäller den åtgärd som rör avfall föreslogs det tydligare formuleringar om hur man kan
undvika avfall från början genom att fastställa bättre mål för förebyggande och
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➢
➢
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återanvändning/materialåtervinning. Förslaget att slå samman åtgärder som rör avfall
mottogs väl.
När det gäller retursystem föreslogs det att det skulle finnas avancerade standarder för
containrar.
Rätten till reparation för att hantera produktåldrande togs upp och vikten av att reservdelar
finns tillgängliga under en längre tid betonades.
Formuleringen om returråvaror på marknaden omformulerades för att skapa en verklig
marknad och tillhandahålla bestämmelser om mängden returråvaror i produkterna.
När det gäller åtgärden som rör modeprodukter föreslogs det att man skulle hänvisa till
EU:s strategi för hållbara textilier.

Mål 6: Främja kunskap, medvetenhet och dialoger om miljö, klimatförändringar, energianvändning
och hållbarhet
Under diskussionen togs följande frågor och förslag upp:
➢ Bland annat föreslogs följande tillägg i texten: utbildning, interaktivt lärande, livslångt lärande
och hållbarhetskunskap.
➢ Det framhölls att den ursprungliga rekommendationen från den europeiska
medborgarpanelen talade om en interaktiv plattform för faktagranskning, och ledamöterna
var eniga om att detta borde läggas till.
➢ Vissa ledamöter underströk att åtgärder som rör utbildnings- och undervisningsmaterial bör
omfatta aspekten livslångt lärande och behovet av omskolning och vetenskaplig forskning.
➢ När det gäller åtgärden att stärka EU:s roll och insatser på miljö- och utbildningsområdet
påminde en ledamot om den nationella behörigheten på dessa områden.
➢ I samband med en växtbaserad kosthållning föreslog medborgarna att man skulle hitta en bra
balans och eftersträva synergier med liknande åtgärder från arbetsgruppen för hälsa.
➢ Andra betonade vikten av att ställa om användningen av jordbruksmark från djurfoder till
större EU-suveränitet inom livsmedelsproduktion.
3. Ordföranden – mötesavslutning
Ordföranden och talespersonen avslutade sammanträdet genom att meddela att det andra utkastet
till förslag skulle skickas ut på måndagen och påminde ledamöterna om att det sista sammanträdet i
arbetsgruppen skulle äga rum den 7 april.
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