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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 
Az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport, elnök: Pasková asszony 

(Tanács/Csehország) 
2021. december 17., 14.00–16.00 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései  
 
Azt követően, hogy megnyitja az ülést, az elnök emlékezteti a tagokat, hogy a 3. európai polgári 
vitacsoport második ülésszakáról szóló jelentés elérhető a platformon, csakúgy, mint a többnyelvű 
digitális platformról szóló harmadik időközi jelentés. Bejelenti továbbá, hogy szándékában áll egy 
további munkacsoportülést tartani 2022. január elején, a konferencia vezető testülete társelnökeinek 
jóváhagyásától függően. 
 

2. A 3. európai polgári vitacsoport szóvivői beszámolnak megbeszéléseik jelenlegi állásáról 
 
A 3. európai polgári vitacsoportban (Éghajlatváltozás, környezetvédelem/egészségügy) a témában 
végzett munkát illetően a polgárok egy képviselője beszámol az elért eredményekről, kiemelve a józan 
energiapolitikával kapcsolatos megfontolásokat, valamint a túlfogyasztás csökkentése, a megújuló 
energiaforrások előmozdítása és a kutatásba való beruházás szükségességét. Konkrétabban utal arra, 
hogy a közös agrárpolitika hozzájárul a minőségi fogyasztás előnyben részesítéséhez és a természetes 
élőhelyek védelméhez. A közlekedés ökológiai hatása csökkenthető a vasút előnyben részesítésével, 
az új autók értékesítésének csökkentésével, valamint azzal, hogy a fogyasztókat támogatjuk az autók 
átalakításában.  
A polgárok képviselője emlékeztet továbbá arra, hogy szükség van a hidrogénüzemű járművekre 
vonatkozó uniós politikára és egy bonus-malus rendszert alkalmazó szén-dioxid-adóra. Végezetül azt 
javasolja, hogy a természet jogát foglalják bele az uniós alkotmányba.  
 
A polgárok egy másik képviselője hangsúlyozza a fosszilis tüzelőanyagok révén kielégített magas 
energiaigényekhez kapcsolódó magas szennyezési arányokat. Mivel a nagy keresletet nem lehet teljes 
mértékben megújuló energiával helyettesíteni, az egyik lehetséges megoldás az energia iránti kereslet 
szabályozás révén történő csökkentése. Tisztázni kell, hogy a nukleáris energia megoldást jelenthet-e, 
de ez megkérdőjelezhető, és ő inkább a magfúzióba történő beruházások növelése mellett foglalt 
állást. Megemlíti továbbá, hogy a városokat nem fenntartható módon építik, és finanszírozni kell a 
fenntartható infrastruktúra átalakítását és újjáépítését, korlátozva az egyéni közlekedést és 
előmozdítva a mindenki számára elérhető nonprofit tömegközlekedést. Végezetül utal a felszín alatti 
vizek szennyezésének kérdésére, valamint arra, hogy az ipar és a nagy mezőgazdasági üzemek által 
okozott vízszennyezést megfelelően korlátozni kell.  
 
Az ezt követő eszmecsere során emlékeztetnek a közös európai agrárpolitika nemrégiben elfogadott 
reformjának hozzájárulására, valamint különösen a zöldítési struktúrára és annak a rövid ellátási 
láncokhoz, a biztonságos és egészséges élelmiszerekhez és az állatjóléthez nyújtott támogatására. 
Hangsúlyozzák továbbá, hogy az „igazságos átmenetre” kell összpontosítani, és strukturális átmeneti 
intézkedéseket kell hozni, ami a többnyelvű digitális platform egyik legtámogatottabb ötlete. Felmerül 
a közlekedés kérdése, valamint a környezetbarátabb közlekedési módok használata érdekében a 
szokások megváltoztatásának szükségessége. 
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3. A résztvevők megvitatják a többnyelvű digitális platformra érkezett észrevételekről készült 
harmadik időközi jelentést 
 

A többnyelvű digitális platform harmadik időközi jelentésének ismertetésével kapcsolatban a tagok a 

következő észrevételeket teszik: 

• nagyobb figyelmet kell fordítani az igazságos átmenetre; a végrehajtást hatásvizsgálatnak és 

enyhítő intézkedéseknek kell kísérniük új, minőségi munkahelyek létrehozása érdekében; az új zöld 

munkahelyekhez jó kollektív szerződésekre lesz szükség; 

• az oktatás (beleértve e tekintetben az uniós hatáskörök kiterjesztését) és a tájékoztatás 

fontossága, valamint a valós élettapasztalatokra történő összpontosítás a megoldások kidolgozása 

érdekében; 

• annak szükségessége, hogy meghallgassuk, hogy a polgároknak mire van szükségük az uniós 

jogszabályokból ahhoz, hogy meg tudják változtatni magatartásukat, valamint annak szükségessége, 

hogy problémák helyett megoldásokat vitassunk meg. 

 

Ezenkívül a résztvevők körében végzett közvélemény-kutatás alapján a megbeszélések során négy 

témával foglalkoznak: az energia, a közlekedés, a fenntartható és felelős fogyasztás és a szennyezés. 

A mezőgazdaság témáját időkorlátok miatt a munkacsoport következő ülésére halasztják, és a 

fennmaradó témákkal együtt fogják megtárgyalni. 

 

Az alábbi témákról folytatott eszmecsere során felmerült javaslatok, ellentétes álláspontokkal: 

 

1. Energia:   

• a fosszilis tüzelőanyagokból előállított energiáról a megújuló energiaforrásokra való 

energetikai átállás során figyelembe kell venni a nukleáris energiát;  

• elsődleges prioritásként csökkenteni kell az energiafelhasználást; 

• a mikrotermelésben rejlő lehetőségek maximális kiaknázása; 

• a fosszilis tüzelőanyagokat a továbbiakban nem szabad támogatni: a taxonómiában nem 

szerepelhet zöld beruházásként gáz és nukleáris energia, és az új gázcsomagban nem finanszírozható 

gázinfrastruktúra;  

• figyelembe kell venni továbbá a hidrogént, a geotermikus energiát, a bioüzemanyagokat, az 

árösztönzők szükségességét, valamint a kockázati tőke mozgósítását;  

• össze kell hasonlítani az összes energiaforrás előnyeit és költségeit, hogy azonosítsuk a 

leghatékonyabbakat annak érdekében, hogy a polgárok megalapozott döntéseket hozhassanak. 

 

2. Közlekedés: 

• a körutazási célú hajóflották kiigazítása; a vasúthálózat fejlesztése; a kerékpározás ösztönzése; 

a megosztott mobilitás előmozdítása; 

• akadálymentes, biztonságos és megfizethető mobilitás biztosítása mindenki számára – a 

különböző és sajátos mobilitási igények figyelembevétele (vidéki területek, alacsony jövedelmű 

csoportok, fogyatékossággal élők, nők); megosztás; 

• a mobilitás túlzott igénybevételének korlátozása (az idegenforgalom tekintetében). 
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3. Fenntartható és felelős fogyasztás: 

• energiatároló létesítményekbe történő beruházás; 

• az elektromos és hibrid járművek megfizethetővé tétele (az árjelzés továbbra is 

kulcsfontosságú a polgárok számára); 

• oktatás, tájékoztatás és figyelemfelkeltés (egész életen át tartó tanulás);  

• környezetbarátabb és könnyebben újrafeldolgozható csomagolás használata;  

• felelősséget kell ruházni a termelőkre a forgalmazható termékek szabályozása révén, és el kell 

kerülni, hogy felelősségüket a fogyasztókra/polgárokra hárítsák; 

• a kkv-k által kidolgozott, alulról építkező kezdeményezések és megoldások támogatása; 

• a termék teljes életciklusának figyelembevétele és a körforgásos gazdaság előmozdítása, a 

helyi/uniós termelés elismerése, a termelés visszahelyezése az EU-ba; 

• a fenntartható termelés összekapcsolása a „Made in Europe” programmal; helyi forrásokra 

építő, zöld közbeszerzés alkalmazása. 

 

 

4. Szennyezés: 

• a termékek életciklusa során jelentkező hatásokat figyelembe kell venni az uniós piacon 

történő forgalomba hozatalra vonatkozó követelményekben, mivel ez a behozott termékek és 

hatásaik egyik mozgatórugója is; 

• az iskolai tanterveknek magukban kell foglalniuk a műanyagok és a nem újrafeldolgozható 

anyagok használatával kapcsolatos tudatosság növelését; 

• a hulladékgazdálkodás reformja az újrafeldolgozás fokozása érdekében, többek között 

árjelzések (tényleges költség) révén; 

• az erdők szén-dioxid-szint csökkentésében betöltött kulcsfontosságú szerepének elismerése; 

beruházás a nagyléptékű újraerdősítésbe a levegő megtisztítása érdekében is; a szennyezésre 

vonatkozó előírások érvényesítése; 

• beruházás a felszín alatti vizek szennyezésének csökkentését és a veszélyesebb vegyi anyagok 

nyomon követését célzó technológiákba; 

• a kereskedőknek biztosítaniuk kell, hogy az importált termékek megfeleljenek az uniós 

környezetvédelmi és munkaügyi normáknak; 

• adóügyi ösztönzők és támogatások alkalmazása a szennyező magatartás befolyásolására (a 

„szennyező fizet” elv), beleértve azokat az iparágakat is, ahol ez nem kerülhető el teljes 

mértékben, mint a mezőgazdaságban és a halászatban; 

• a hulladékgazdálkodási és -feldolgozási tevékenységek külföldre való áthelyezésének 

elkerülése. 

 

 
Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök kijelenti, hogy a „mezőgazdaság” napirendi pontot a munkacsoport következő ülésére 
halasztják, és a biológiai sokféleséggel, a tájjal és az építkezéssel, a támogatásokkal és az adózással, 
valamint a magatartás és az oktatás megváltoztatásával kapcsolatos kérdésekkel együtt tárgyalják 
majd meg. Reményét fejezi ki, hogy az új ülésstruktúrának sikerült dinamikusabbá tennie a vitát, és a 
polgárok nézeteit a középpontba helyeznie. 
 
 


