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

(Tanács/Csehország) 
2021. október 22., 14.00-16.00 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései  
 

Az elnök, Anna Pasková, üdvözli a képviselőket, és felvázolja a többnyelvű digitális platform 
(platform) fő témáit. Emlékeztet továbbá az európai polgári vitacsoportok 3. vitacsoportja által 
azonosított tárgykörökre és altémákra.  Ezt követően az elnök átadja a szót a polgárok az európai 
polgári vitacsoportok részéről jelenlévő képviselőinek, majd ezt követően a munkacsoport 
valamennyi felszólalni kívánó tagja szót kap. 

 
2. Vita 

Az eszmecsere kezdetén az érintett európai polgári vitacsoport (3. vitacsoport) képviselői kifejtik, 
hogy az első ülés bevezető ülés volt, de úgy tűnt, hogy máris egyetértés alakult ki számos területen, 
mint például a megújuló energia fellendítése és az energiafogyasztás csökkentése. Más 
elképzeléseket is megosztanak, például a légi járatok számának csökkentését és a nagysebességű 
vasúti összeköttetések középpontba helyezését. 
 
A munkacsoport tagjai közötti vita során számos témát vetnek fel:  
 
 A „megújuló energia”, az „elsődleges energia” és a „másodlagos energia” témájának tárgyalása 

során teljes mértékben ismerni kell a terminológiát; 

 A helyzet sürgőssége, valamint az energiamegtakarítás kezelésének és az innováció rövid távú 

ösztönzésének szükségessége; 

 Garantálni kell a méltányos átállást, a szociális partnerek teljes körű bevonásával, valamint a 

szociális védelmi rendszerek és a közszolgáltatások kulcsfontosságú szerepével;  

 Annak szükségessége, hogy az EU vezető szerepet töltsön be a COP26 konferencián, és 

általánosabban is jó példával járjon elöl; 

 A fenyegetések és a lehetőségek vizsgálata minden területen, például a mezőgazdasági 

ágazatban; 

 Néhányan felvetik, hogy a nukleáris energia tiszta, és hogy az olcsó energia létfontosságú az 

ipari fejlődés és a műszaki innováció szempontjából; 

 Az energia- és erőforrás-megtakarítások vizsgálata során széles körű megközelítést kell 

alkalmazni; 

 Általánosabban fogalmazva a körforgásos gazdaság kezelésének fontossága; az anyagok 

újrafelhasználásának, a nem fenntartható fogyasztásból eredő környezeti terhelések és a 

készülékek gyors elavulása problémájának kezelése; 
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 Általánosságban összpontosítani kell a fenntarthatóságra, úgy is mint üzleti modellre, és a 

zöldrefestés megakadályozása; 

 Az éghajlatváltozás bizonyos területekre, közösségekre és kiszolgáltatott polgárokra gyakorolt 

hatásai, valamint az ezzel összefüggésben hozott intézkedések tudatosítása. Ebben az 

összefüggésben (minőségi munkahelyek létrehozása és a munkavállalók jogainak tiszteletben 

tartása az új értékláncokban, foglalkoztatás, a szociális dömping elleni küzdelem) 

kulcsfontosságú az egyenlőség kérdése, valamint a nemek kérdésének szempontjai;  

 Az alkalmazkodási intézkedéseknek együtt kell járniuk az éghajlatváltozás mérséklésére 

irányuló erőfeszítésekkel;  

 Ami a közlekedést illeti, vidéken gyakran nem állnak rendelkezésre zöld alternatívák; és például 

az embereknek autóra van szüksége ahhoz, hogy orvoshoz menjenek vagy munkába járjanak; 

 A szennyezés és a hulladék kérdésének kezelése érdekében külön megemlítik a vízminőséget 

is; 

 Társadalmilag fenntartható éghajlatvédelemre kell törekedni; 

 A természethez való nyilvános hozzáférés szükségessége, lehetőség szerint a „természethez 

való jog”, de túlzott és fenntarthatatlan turizmus nélkül; 

 A kettős átállás és különösen az informatikai ágazat, az innováció és a fenntartható 

infrastruktúrák (az éghajlatváltozás hatásainak kezelése érdekében történő) kiépítésének, 

valamint a technológiai fejlődésbe történő beruházások növelésének jelentősége; 

 Szem előtt kell tartani az egyes régiók sajátos jellemzőit, azok minden lehetőségével és 

korlátaival együtt. 

 Tisztában kell lenni azzal, hogy a szakértők előrejelzései a múltban tévesek voltak, és hogy 

minden intézkedésnek kiegyensúlyozottnak kell lennie; 

 El kell mozdulni a marketingtől a puszta profiton túlmutató célok felé, és fenntartható üzleti 

modelleket kell kialakítani; 

 Általánosságban a kommunikációra kell összpontosítani, és csökkenteni kell az új ötletektől 

való félelmet; 

 Kritikával kell kezelni a jelenlegi energiatámogatási rendszert, de az egészséges és 

környezetbarát termékekre vonatkozó héarendszereket is, tisztességes és fenntartható 

rendszert biztosítva; 

 Az oktatás fontossága, valamint annak szükségessége, hogy a környezet károsítói valódi 

következményekkel és szankciókkal szembesüljenek, továbbá meg kell erősíteni a biológiai 

sokféleség védelmét és meg kell honosítani az ökocídium mint bűncselekmény fogalmát; 

 A zöldebb szakpolitikákra való méltányos átállást elősegítő intézkedések és alapok, beleértve 

a szociális feltételességet is.  

 
A képviselőknek a munkacsoport eredményeivel kapcsolatos elvárásaival kapcsolatban a 
következő pontok is felmerülnek: 
 
 E folyamat során figyelmesen meg kell hallgatni a polgárokat, és figyelembe kell venni az 

ötletek alkalmazhatóságát és azoknak az emberekre és a társadalomra gyakorolt hatását; 

 Egyértelművé kell tenni, hogy mit és milyen szinten lehet elérni; európai, nemzeti, helyi.  

 Egyértelmű kötelezettségvállalásokra van szükség valamennyi szint és valamennyi érintett 

(nemzetközi) szervezet részéről; 

 El kell ismerni az elmúlt években elért eredményeket, de a jövőre nézve továbbra is 

ambiciózusnak kell lenni; 

 Az a kívánság, hogy a munkacsoport egyértelmű, többek közt rendkívül gyakorlatias és 

könnyen végrehajtható ajánlásokat fogalmazzon meg; 



 

3 
 

 Biztosítsa a kérdések megfelelő átgondolását, és ne siesse el a jogalkotást vagy a konferencia 

következtetéseinek levonását;  

 Hangsúlyozva, hogy konkrét és gyakorlati javaslatokat kell előterjeszteni; 

 A munkacsoport munkája strukturálásának és a képviselők megfelelő tájékoztatásának 

szükségessége; 

 Annak a szükségessége, hogy a plenáris üléshez való hozzájárulás érdekében a munkacsoport 

konkrét eredményeket mutasson fel;  

 A digitális platformtól származó információkat nem szabad bizalmassá minősíteni; 

 A munkacsoport eredményeit írásba kell foglalni. 

 
3. Az elnök záró észrevételei 

 
Az ülés lezárásaként az elnök megköszöni valamennyi képviselő hozzájárulását, hangsúlyozva, hogy 
már vannak rendszeresen felmerülő kérdések.  Úgy tűnik, hogy széles körű támogatást élvez az az 
elképzelés, hogy rövid időn belül cselekedni kell. Az is egyértelmű, hogy minden intézkedésnek 
társadalmilag elfogadhatónak kell lennie. A fejlődés érdekében képeznünk és újítanunk kell, 
kihasználva az összes rendelkezésre álló időpontot és tudományt. 
 
Az elnökök biztosítják a képviselőket arról, hogy a munkacsoport következő ülése strukturáltabb 
lesz, és az háttérdokumentumokon, valamint az európai polgári vitacsoportok és az időközi 
jelentések hozzájárulásain alapul majd, valamint hogy a képviselőket felkérik majd, hogy 
rangsorolják a következő ülésen megvitatandó témákat. Az elnök bejelenti, hogy a munkacsoport 
következő ülésére a decemberi plenáris ülésen kerül sor, majd lezárja az ülést.  
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II. MELLÉKLET: Az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport tagjainak 
jegyzéke   
 

Elnök:  Anna PASKOVÁ  (Tanács)  

    

Cím Utónév Családnév Alkotóelem 

        

 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Nemzeti parlamentek 

 Muhterem ARAS Régiók Bizottsága 

 Alexandra  ATTALIDES Nemzeti parlamentek 

 Claudia BANU Nemzeti parlamentek 

 Hildegard BENTELE Európai Parlament 

 Pascal BOLO Szociális partnerek 

 Manuela  BORA Helyi/regionális képviselő 

 Maria CINQUE Európai polgári vitacsoportok 

 Esther DE LANGE Európai Parlament 

 Sándor DÉNESI Európai polgári vitacsoportok 

 Herbert DORFMANN Európai Parlament 

 Eleonora EVI Európai Parlament 

 Claudia GAMON Európai Parlament 

 Olgierd  GEBLEWICZ Régiók Bizottsága 

 Leonore  GEWESSLER Tanács 

 Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Tanács 

 Elisabeth  
GUIGOU 

Nemzeti polgári 
vitacsoportok/rendezvények 

 Valentina GUTKAS 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

 Patrizia  HEIDEGGER Civil társadalom 

 Dorin HELL Európai polgári vitacsoportok 

 Reiner Gerd HOFFMANN 
Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság 

 Birgit  HONÉ Nemzeti parlamentek 

 Laura HUHTASAARI Európai Parlament 

 Jens  JOEL Nemzeti parlamentek 

 Hajnalka  JUHÁSZ Nemzeti parlamentek 

 Thilde KARLSSON Európai polgári vitacsoportok 

 Bojan  KEKEC National Parliaments 

 Alban LAVAUD Európai polgári vitacsoportok 

 Cillian  LOHAN 
Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság 

 Jani  MÄKELÄ Nemzeti parlamentek 

 Éva MÉSZÁROS Európai polgári vitacsoportok 

 Haus MOLLENHAUER Európai polgári vitacsoportok 

 Anna  PASKOVÁ Tanács 

 Marko  PAVIĆ Nemzeti parlamentek 
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 Rossella PELLARIN Európai polgári vitacsoportok 

 Zita  PLEŠTINSKÁ Nemzeti parlamentek 

 Augusts REDOVIČS Európai polgári vitacsoportok 

 Caterina RENDE DOMINIS 
Nemzeti polgári 

vitacsoportok/rendezvények 

 María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Európai Parlament 

 Hélène  RYCKMANS Nemzeti parlamentek 

 Andreas SCHIEDER Európai Parlament 

 Jitka  SEITLOVÁ Nemzeti parlamentek 

 Virginijus SINKEVICIUS Európai Bizottság 

 Livia SPERA Szociális partnerek 

 Beata SZYDŁO Európai Parlament 

 Vera TAX Európai Parlament 

 Nils TORVALDS Európai Parlament 

 László TRÓCSÁNYI Európai Parlament 

 Juliane UNBEREIT Európai polgári vitacsoportok 

 Adina VALEAN Európai Bizottság 

 Judit VARGA Tanács 

 Miltiadis  VARVITSIOTIS Tanács 

 Ana Paula  ZACARIAS Tanács 

    

    
 


