PROIECT DE PROCES-VERBAL SUMAR
Grupul de lucru privind schimbările climatice și mediul, prezidat de dna Pasková, Consiliu/Cehia
Vineri, 25 martie 2022, 9.00-11.30 și 14.00-16.00
1. Deschiderea reuniunii de către președintă și purtătorul de cuvânt
Președinta a explicat că scopul reuniunilor este de a discuta primul proiect de propuneri. Acesta a fost
difuzat și ar trebui considerat drept punct de plecare. Propunerile ar trebui să fie finalizate în decursul
reuniunilor de astăzi și al altor două reuniuni viitoare ale grupului de lucru, astfel încât să poată fi
prezentate în adunarea plenară a conferinței. Purtătorul de cuvânt al cetățenilor a subliniat
necesitatea de a fi productivi și de a rămâne concentrați, pentru a ajunge la propuneri concrete și
aplicabile.
3. Prezentarea și discutarea proiectelor de propuneri în vederea prezentării acestora în plen la 26
martie
În discuțiile care au urmat s-a exprimat un sprijin general pentru majoritatea propunerilor, fiind
prezentate și numeroase sugestii pentru a le dezvolta și mai mult. În timpul reuniunilor au fost
discutate propunerea 1, propunerea 2 și o parte din propunerea 3.
Propunerea 1 – O producție de alimente sigură, sustenabilă, responsabilă din punct de vedere
climatic și la prețuri accesibile, respectând principiile sustenabilității și mediul și protejând
biodiversitatea și ecosistemele:
În cadrul discuției au fost tratate următoarele chestiuni și sugestii:
➢ Printre altele, au fost menționate aceste sugestii de adăugiri la text: o tranziție justă, mijloace
de subzistență sustenabile pentru fermieri, necesitatea de a asigura securitatea alimentară,
prețuri accesibile la alimente, formările destinate fermierilor, inovarea, agricultura de precizie,
o producție mai sustenabilă a alimentelor, pescuitul și economia albastră, stimulentele pentru
agricultura ecologică, reducerea risipei de alimente.
➢ Situația geopolitică actuală a fost menționată de mai multe ori, în special în legătură cu
necesitatea de a asigura securitatea alimentară.
➢ În unele intervenții s-a subliniat importanța trecerii la forme de producție, de consum și de
agricultură mai sustenabile.
➢ De asemenea, s-a subliniat necesitatea de a le asigura fermierilor condiții bune de muncă și
mijloace de subzistență.
➢ Membrii au discutat nivelul de ambiție în ceea ce privește reducerea utilizării pesticidelor și
nivelurile subvențiilor pentru agricultura ecologică și utilizarea programelor ecologice.
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➢ Membrii au fost de acord că trebuie să se reducă emisiile și impactul asupra mediului, inclusiv
prin cercetare, inovare și formare.
➢ Mai mulți membrii au adus în discuție necesitatea, în general, a unei tranziții juste și verzi.
➢ S-a menționat bunăstarea animalelor și sustenabilitatea în producția de carne și transportul
animalelor, precum și necesitatea de a crea o legătură mai puternică între creșterea și hrănirea
animalelor.
➢ Membrii nu au fost de acord cu stabilirea unor cote pentru achiziția de produse locale de către
marile supermarketuri internaționale, însă au subliniat necesitatea sprijinirii produselor locale
și a lanțurilor de aprovizionare scurte.
Propunerea 2 – Protejarea biodiversității și a peisajului, eliminarea tuturor tipurilor de poluare:
În cadrul discuției au fost tratate următoarele chestiuni și sugestii:
➢ Printre altele, au fost menționate aceste sugestii de adăugiri la text: refacerea biodiversității
și a peisajului, creșterea gradului de sensibilizare cu privire la poluare, rolul municipalităților,
pădurile urbane, pădurile pierdute din cauza incendiilor, transportul maritim ecologic,
combaterea poluării cu microplastic, fără a pune în pericol securitatea alimentară.
➢ Membrii au discutat eliminarea poluării, menționând necesitatea de a fi realiști, dar și
ambițioși și de a avea o viziune pe termen lung, fără a pierde din vedere obiectivele deja
existente.
➢ S-a vorbit și despre importanța generală a unei mai bune gestionări a zonelor protejate și s-a
subliniat că biodiversitatea trebuie atât protejată, cât și refăcută, însă în același timp nu
trebuie să se pună în pericol securitatea alimentară.
➢ Mai mulți membri au subliniat importanța insectelor polenizatoare și indigene, precum și
necesitatea asigurării faptului că reglementările în vigoare în acest sens sunt respectate.
➢ A fost adusă în discuție și sprijinită de mai mulți membri reîmpădurirea pădurilor distruse, mai
precis incendiile forestiere.
Propunerea 3 – Combaterea schimbărilor climatice și consolidarea securității energetice europene,
ținând seama de implicațiile geopolitice și oferindu-le europenilor energie suficientă, la prețuri
accesibile și sustenabilă, păstrând totodată rolul de lider mondial și respectând obiectivele mondiale
de protecție a climei:
În cadrul discuției au fost tratate următoarele chestiuni și sugestii:
➢ Printre altele, au fost menționate aceste sugestii de adăugiri la text: mai multe investiții în
surse regenerabile, metode de stocare, asigurarea unei tranziții juste, care să includă
drepturile omului și aspecte ecologice.
➢ S-a propus ca în cadrul obiectivului și al măsurilor să existe o separație mai clară între
schimbările climatice și securitatea energetică.
➢ Mai mulți membri au subliniat necesitatea de a trece la surse regenerabile de energie și de a
reduce dependențele energetice.
➢ În ceea ce privește politica generală în domeniul energiei, ar trebui să se țină seama de situația
geopolitică, drepturile omului, aspectele ecologice, precum și buna guvernanță și statul de
drept în cazul furnizorilor din țări terțe.
➢ Nu s-a ajuns la un consens în privința energiei nucleare în timpul tranziției energetice.
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➢ Nevoia de eficiență energetică și de a reduce consumul, inclusiv prin îmbunătățirea izolării
clădirilor.
➢ Luarea în considerare a hidrogenului verde în cazurile în care electrificarea este dificilă.
➢ Abordarea chestiunii legate de stocarea energiei.
4. Închiderea reuniunii de către președintă
Președinta a explicat că la reuniunea în plen din ziua următoare va avea loc o prezentare a liniilor
generale ale propunerilor și a măsurilor speciale prevăzute de acestea. Președinta a încheiat reuniunea
menționând că grupul de lucru trebuie să se mai reunească, probabil la data de 1 aprilie.
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