PROIECT DE PROCES-VERBAL SUMAR
Grupul de lucru privind schimbările climatice și mediul, prezidat de dna Pasková, Consiliu/Cehia
Vineri, 1 aprilie 2022, orele 17.00-19.00
Grupul de lucru s-a reunit în format virtual pentru a încheia discuțiile privind proiectele de propuneri
pentru ședința plenară a Conferinței, despre Grupul tematic II - schimbările climatice, energia și
transporturile, Grupul tematic III - consumul, ambalajele și producția sustenabile și Grupul tematic IV
– informarea, sensibilizarea, dialogul și modul de viață.
1. Deschiderea reuniunii de către președintă și purtătorul de cuvânt
Atât președinta, cât și purtătorul de cuvânt au mulțumit membrilor pentru activitatea desfășurată
până în prezent. Președinta a explicat că lucrările se vor concentra asupra elementelor rămase.
2. Schimb de opinii
Comisarul Wojciechowski a participat la reuniune și a subliniat modul în care reforma politicii agricole
comune (PAC) poate contribui la aplicarea recomandărilor cetățenilor, inclusiv prin promovarea
durabilității din punct de vedere ecologic, social și economic și sprijinirea eforturilor de combatere a
schimbărilor climatice, de conservare a resurselor naturale și de refacere a biodiversității, constituind
astfel un pilon important al Pactului verde european. Comisarul a evidențiat o serie de măsuri din
cadrul PAC care vizează tranziția către o agricultură mai ecologică și mai durabilă, cum ar fi programele
ecologice și sprijinul pentru fermieri, cu scopul de a sprijini mijloacele de subzistență și de a asigura
zone rurale prospere. Comisarul a remarcat, de asemenea, că războiul din Ucraina și pandemia au
evidențiat importanța critică a securității alimentare și a reamintit recenta comunicare a Comisiei
(adoptată la 23 martie), care stabilește o serie de acțiuni menite să protejeze securitatea alimentară.
Obiectivul 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, care a început cu măsura 9 de la obiectivul 3, au fost tratate următoarele chestiuni
și sugestii:
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➢ Printre altele, au fost menționate aceste sugestii de adăugiri la text: sprijin financiar pentru
filtrele de CO2, măsuri de combatere a fraudei fiscale, după o perioadă de tranziție, sprijin
pentru pierderi și daune, regiunile insulare.
➢ Discuțiile s-au axat pe măsuri legate de investiții în stocarea energiei și în tehnologii și inovații
care protejează clima.
➢ S-a discutat despre necesitatea de a nu mai subvenționa combustibilii fosili și de a nu oferi
finanțare pentru infrastructura tradițională de gaze. Deși s-a ajuns la un acord general cu
privire la necesitatea de a trece la surse de energie mai durabile, membrii au subliniat, de
asemenea, că situația geopolitică actuală evidențiază necesitatea securității energetice și că
eliminarea treptată este obiectivul pe termen lung, dar trebuie să existe o perioadă de
tranziție.
Obiectivul 4: Dezvoltarea unei infrastructuri de înaltă calitate, moderne și sigure, asigurând
conectivitatea, inclusiv a zonelor rurale, în special cu ajutorul transportului public:
În cadrul discuției au fost tratate următoarele chestiuni și sugestii:
➢ Printre altele, au fost menționate aceste sugestii de adăugiri la text: infrastructura verde,
regiunile insulare, în special zonele rurale, siguranța, toată infrastructura pentru biciclete,
acolo unde există alternative credibile, legate de venituri.
➢ S-a ajuns la un acord general cu privire la formularea obiectivului, iar discuțiile s-au axat, în
special, pe necesitatea ca infrastructura să fie ecologică și pe circumstanțele speciale cu care
se confruntă statele insulare și/sau zonele îndepărtate.
➢ În cursul unei discuții privind limitarea zborurilor pe distanțe scurte, au fost aduse în discuție
dificultățile practice pentru anumite regiuni și alte complicații, ceea ce a dus la un posibil
compromis care să lege limitarea zborurilor pe distanțe scurte de alternative credibile și
recomandarea privind îmbunătățirea rețelei feroviare.
➢ A fost, de asemenea, adusă în discuție necesitatea de a lua în considerare aspectele sociale și
de echitate, și anume în ceea ce privește subvențiile și stimulentele pentru tranziția către o
mobilitate cu emisii zero.

Obiectivul 5: O mai bună utilizare și gestionare a materialelor în UE pentru ca aceasta să devină mai
autonomă, circulară și mai puțin vulnerabilă. Produse și producție mai bune și sustenabile în UE și
promovarea economiei circulare: produse care să respecte standardele de mediu comune ale UE (să
țină mai mult, să fie mai ușor de reutilizat, reparat și reciclat):
În cadrul discuției au fost tratate următoarele chestiuni și sugestii:
➢ Printre altele, au fost menționate aceste sugestii de adăugiri la text: hidrogenul ecologic, codul
QR, standarde mai stricte, o dependență mai redusă, produse introduse pe piața UE,
pașaportul digital al produselor, evitarea risipei de alimente, Strategia UE privind produsele
textile durabile.
➢ S-au făcut sugestii pentru ca măsura privind standardele să devină mai specifică și mai strictă
în ceea ce privește standardele de producție și, de asemenea, să includă în mod specific
produsele importate.
2

➢ Un membru a subliniat că măsura de revizuire a lanțurilor de aprovizionare globale ar trebui
să menționeze agricultura, însă nu ar trebui să se limiteze la aceasta.
➢ În ceea ce privește măsura referitoare la deșeuri, s-a sugerat adăugarea unui limbaj mai clar
despre modul de evitare a deșeurilor de la bun început, prin stabilirea unor obiective mai bune
de prevenire și reutilizare/reciclare. Propunerea de fuzionare a măsurilor referitoare la
deșeuri a fost bine primită.
➢ În ceea ce privește sistemele de returnare a garanției, s-a sugerat să existe standarde avansate
pentru containere.
➢ S-a pus problema dreptului la reparații pentru a combate obsolescența și s-a subliniat
importanța accesului la piesele de schimb pentru o perioadă mai lungă de timp.
➢ Formularea privind materiile prime secundare de pe piață a fost reformulată pentru a crea o
piață reală și pentru a oferi dispoziții privind cantitatea de materii secundare din produse.
➢ În ceea ce privește măsura referitoare la produsele de modă, s-a sugerat să se facă trimitere
la strategia UE pentru textile durabile.

Obiectivul 6: Promovarea cunoașterii, a sensibilizării și a dialogurilor privind mediul, schimbările
climatice, utilizarea energiei și sustenabilitatea:
În cadrul discuției au fost tratate următoarele chestiuni și sugestii:
➢ Printre altele, au fost menționate aceste sugestii de adăugiri la text: educație, învățare
interactivă, învățare pe tot parcursul vieții, educație în materie de sustenabilitate.
➢ S-a adus în discuție faptul că recomandarea inițială a grupului de dezbatere al cetățenilor
europeni se referea la o „platformă interactivă de verificare a faptelor”, iar membrii au
convenit că acest lucru ar trebui adăugat.
➢ Unii membri au subliniat că măsurile referitoare la educație și materialele didactice ar trebui
să includă aspectul învățării pe tot parcursul vieții și necesitatea recalificării și a cercetării
științifice.
➢ În ceea ce privește măsura referitoare la consolidarea rolului și a acțiunii UE în domeniul
mediului și al educației, un membru a reamintit competența națională în aceste domenii.
➢ În ceea ce privește alimentația bazată pe plante, cetățenii au sugerat găsirea unui bun
echilibru prin căutarea de sinergii cu măsuri similare ale grupului de lucru pentru sănătate.
➢ Alții au subliniat importanța de a trece de la utilizarea terenurilor agricole pentru producerea
de furaje la folosirea lor pentru producția de alimente, contribuind astfel la o mai mare
suveranitate alimentară a UE.
3. Închiderea reuniunii de către președintă
Președinta și purtătorul de cuvânt au încheiat reuniunea afirmând că al doilea proiect de propuneri va
fi distribuit luni și le-a reamintit membrilor că ultima reuniune a grupului de lucru va avea loc la 7
aprilie.
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