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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 
Grupa robocza ds. zmiany klimatu i środowiska, pod przewodnictwem Anny Paskovej (Rada, 

Czechy) 
17 grudnia 2021 r., w godz. 14.00–16.00 

 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej  
 
Przewodnicząca otworzyła posiedzenie, a następnie przypomniała członkom, że sprawozdanie z drugiej 
sesji 3. europejskiego panelu obywatelskiego jest dostępne na platformie, podobnie jak trzecie 
sprawozdanie okresowe w sprawie wielojęzycznej platformy cyfrowej. Poinformowała również o 
swoim zamiarze i wniosku o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia grupy roboczej na początku 
stycznia 2022 r., który to wniosek oczekuje na zatwierdzenie przez współprzewodniczących zarządu 
Konferencji. 
 

2. Sprawozdanie obywateli uczestniczących w 3. europejskim panelu obywatelskim na temat 
aktualnego stanu prowadzonych przez nich dyskusji 
 
W odniesieniu do prac przeprowadzonych w ramach 3. europejskiego panelu obywatelskiego (zmiana 
klimatu, środowisko/zdrowie) w omawianej sprawie, przedstawicielka obywateli poinformowała o 
poczynionych postępach, podkreślając refleksje na temat zasady niskiego zużycia energii i potrzeby 
ograniczenia jej nadmiernego zużycia, a także na temat promowania odnawialnych źródeł energii i 
inwestowania w badania. Odniosła się ona w szczególności do wkładu wspólnej polityki rolnej w 
promowanie konsumpcji o wysokiej jakości i ochronę siedlisk przyrodniczych. Wpływ transportu na 
środowisko można ograniczyć poprzez preferencyjne traktowanie kolei, ograniczenie sprzedaży 
nowych samochodów i wspieranie konsumentów w przebudowie samochodów.  
Przedstawicielka obywateli przypomniała ponadto, że potrzebna jest polityka UE w zakresie pojazdów 
napędzanych wodorem oraz podatku od emisji dwutlenku węgla z systemem bonus-malus. Na koniec 
zasugerowała, że prawo do przyrody powinno zostać zapisane w konstytucji UE.  
 
Inny przedstawiciel obywateli zwrócił uwagę na wysokie wskaźniki zanieczyszczenia związane z 
wysokim zapotrzebowaniem na energię pochodzącą z paliw kopalnych. Ponieważ wysokiego 
zapotrzebowania nie można w pełni zastąpić energią odnawialną, możliwe rozwiązanie polega na 
zmniejszeniu zapotrzebowania na energię poprzez regulację. Należy wyjaśnić, czy energia jądrowa jest 
rozwiązaniem, ale jest to wątpliwe. Mówca opowiedział się raczej za większymi inwestycjami w fuzję 
jądrową. Wspomniał również, że miasta nie są budowane w sposób zrównoważony, przy czym 
potrzebne są środki finansowe na przekształcenie i odbudowę zrównoważonej infrastruktury, 
ograniczenie indywidualnego transportu i promowanie niezarobkowego transportu publicznego dla 
wszystkich. Na koniec odniósł się do kwestii zanieczyszczenia wód gruntowych oraz potrzeby 
wprowadzenia odpowiednich ograniczeń zanieczyszczenia wody przez przemysł i duże zakłady rolne.  
 
Podczas wymiany poglądów przypomniano korzyści płynące z niedawno przyjętej reformy europejskiej 
wspólnej polityki rolnej, a w szczególności jej wkład w zieloną architekturę i wsparcie dla krótkich 
łańcuchów dostaw, bezpiecznej i zdrowej żywności oraz dobrostanu zwierząt. Podkreślono również 
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potrzebę skoncentrowania się na „sprawiedliwej transformacji” i ustanowienia strukturalnych 
środków transformacji, co jest jednym z najbardziej popieranych pomysłów na wielojęzycznej 
platformie cyfrowej. Poruszono kwestię transportu i potrzebę zmiany nawyków w celu korzystania ze 
środków transportu bardziej przyjaznych dla środowiska. 
 
 
3. Dyskusja w sprawie trzeciego sprawozdania okresowego wielojęzycznej platformy cyfrowej 
 

Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą prezentacji trzeciego sprawozdania okresowego wielojęzycznej 

platformy cyfrowej, członkowie zgłosili następujące uwagi: 

• należy poświęcić większą uwagę sprawiedliwej transformacji; wdrożeniu powinna towarzyszyć 

ocena skutków i środki łagodzące w celu tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości; nowe 

ekologiczne miejsca pracy będą wymagały zawarcia dobrych układów zbiorowych; 

• znaczenie edukacji (w tym rozszerzenia kompetencji UE w tym zakresie) i informacji oraz 

koncentrowania się na rzeczywistych doświadczeniach w celu znalezienia rozwiązań; 

• należy wysłuchać, jakie są oczekiwania obywateli względem prawodawstwa UE, aby pomóc im 

w zmianie zachowania, należy dyskutować nad rozwiązaniami, a nie problemami. 

 

Ponadto, na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród uczestników, podczas dyskusji omówiono 

cztery tematy: energia, transport, zrównoważona i odpowiedzialna konsumpcja i zanieczyszczenie. 

temat rolnictwa został przełożony na kolejne posiedzenie grupy roboczej ze względu na ograniczenia 

czasowe i zostanie omówiony wraz z pozostałymi tematami. 

 

Przedstawione sugestie, które wzbudziły kontrowersje podczas wymiany poglądów na następujące 

tematy: 

 

1. Energia:   

• odchodząc od energii pochodzącej z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii 

należy wziąć pod uwagę energię jądrową;  

• należy przede wszystkim ograniczyć zużycie energii; 

• należy jak najlepiej wykorzystać potencjał mikrogeneracji; 

• paliwa kopalne nie powinny już być dotowane: brak gazu i energii jądrowej oznaczonych jako 

zielone inwestycje w taksonomii i brak finansowania infrastruktury gazowej w nowym pakiecie 

gazowym;  

• należy także rozważyć wykorzystanie wodoru, geotermię, biopaliwa, potrzebę wprowadzenia 

zachęt cenowych i uruchomienia kapitału podwyższonego ryzyka;  

• należy porównać korzyści i koszty wszystkich źródeł energii w celu zidentyfikowania najbardziej 

wydajnych źródeł, aby umożliwić obywatelom podejmowanie świadomych decyzji. 

 

2. Transport: 

• dostosowanie floty statków wycieczkowych; poprawa sieci kolejowej; zachęcanie do jazdy na 

rowerze; promowanie mobilności współdzielonej; 
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• zapewnienie dostępnej, bezpiecznej i przystępnej cenowo mobilności dla wszystkich – 

uwzględnienie różnych i szczególnych potrzeb w zakresie mobilności (obszary wiejskie, grupy o niskich 

dochodach, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety); współdzielenie; 

• ograniczenie zbyt dużej lub nadmiernej mobilności (w odniesieniu do turystyki). 

 

3. Zrównoważona i odpowiedzialna konsumpcja: 

• inwestowanie w instalacje magazynowania energii; 

• zapewnienie przystępności cenowej pojazdów elektrycznych i hybrydowych (sygnał cenowy 

pozostaje kluczowy dla obywateli); 

• edukowanie, informowanie i podnoszenie świadomości (uczenie się przez całe życie);  

• stosowanie opakowań bardziej przyjaznych dla środowiska i łatwych do recyklingu;  

• nałożenie odpowiedzialności na producentów poprzez przyjęcie przepisów dotyczących tego, 

co można wprowadzać do obrotu, oraz unikanie przenoszenia odpowiedzialności na 

konsumentów/obywateli; 

• wspieranie oddolnych inicjatyw i rozwiązań opracowanych przez MŚP; 

• uwzględnienie całego cyklu życia produktu i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, 

uznanie produkcji lokalnej/unijnej, przeniesienie produkcji do UE; 

• powiązanie zrównoważonej produkcji z programem „Wyprodukowane w Europie”; stosowanie 

lokalnych, ekologicznych zamówień publicznych. 

 

 

4. Zanieczyszczenie: 

• w wymogach dotyczących wprowadzania do obrotu w UE należy uwzględnić wpływ wywierany 

przez produkty w całym ich cyklu życia, co jest również czynnikiem w przypadku produktów 

importowanych i ich skutków; 

• programy nauczania powinny obejmować podnoszenie świadomości na temat stosowania 

tworzyw sztucznych i materiałów nienadających się do recyklingu; 

• należy zreformować gospodarowanie odpadami w celu poprawy recyklingu, w tym poprzez 

sygnały cenowe (koszt rzeczywisty); 

• należy uznać kluczową rolę lasów w zmniejszaniu poziomów CO2; należy inwestować w 

ponowne zalesianie na dużą skalę, również w celu oczyszczenia powietrza; należy egzekwować 

normy dotyczące zanieczyszczeń; 

• należy inwestować w technologie mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

gruntowych i monitorowanie bardziej niebezpiecznych chemikaliów; 

• handlowcy powinni dopilnować, aby przywożone produkty były zgodne z unijnymi normami 

środowiskowymi i normami pracy; 

• należy stosować zachęty podatkowe i dotacje w celu przeciwdziałania zachowaniom 

powodującym zanieczyszczenia (zasada „zanieczyszczający płaci”), w tym w sektorach, w 

których nie można ich całkowicie uniknąć, jak w rolnictwie i rybołówstwie; 

• należy unikać międzynarodowego outsourcingu działalności związanej z gospodarowaniem 

odpadami i przetwarzaniem odpadów. 
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Uwagi końcowe przewodniczącej 
 
Przewodnicząca stwierdziła, że zagadnienie rolnictwa zostanie przełożone na następne posiedzenie 
grupy roboczej i omówione wraz z kwestiami różnorodności biologicznej, krajobrazu i budownictwa, 
dotacji i opodatkowania oraz zmian w zachowaniu i edukacji. wyraziła nadzieję, że nowa struktura 
posiedzeń zdoła uczynić debatę bardziej dynamiczną i sprawi, że opinie obywateli znajdą się w centrum 
uwagi. 
 
 


