
 

1 
 

 
 

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

Czechy) 
22 października 2021, w godz. 14.00–16.00 

 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej  
 

Przewodnicząca Anna Pasková powitała posłów i przedstawiła główne tematy poruszane na 
wielojęzycznej platformie cyfrowej („platforma”). Przypomniała również o tematach i 
podtematach określonych na 3. europejskim panelu obywatelskim. Następnie przewodnicząca 
oddała głos przedstawicielom obywateli z europejskich paneli obywatelskich. Po nich głos zabrali 
wszyscy inni chętni członkowie grupy roboczej. 

 
2. Dyskusja 

Na początku wymiany poglądów przedstawiciele odnośnego europejskiego panelu obywatelskiego 
(panel trzeci) wyjaśnili, że pierwsze posiedzenie miało charakter wprowadzający. Mimo to wydaje 
się, że w szeregu dziedzin, takich jak zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych i 
zmniejszenie zużycia energii, osiągnięto już konsensus. Przedstawiono również inne pomysły, takie 
jak ograniczenie liczby lotów i skupienie się na połączeniach kolejowych dużych prędkości. 
 
Podczas debaty członkowie grupy roboczej poruszyli wiele różnych tematów:  
 
 pełne zrozumienie terminologii w odniesieniu do „energii odnawialnej” oraz „energii 

pierwotnej” i „energii wtórnej”; 

 pilność sytuacji oraz konieczność zajęcia się kwestią oszczędności energii i pobudzenia 

innowacji w perspektywie krótkoterminowej; 

 potrzeba zagwarantowania sprawiedliwej transformacji z pełnym zaangażowaniem partnerów 

społecznych i kluczową rolą systemów ochrony socjalnej i usług publicznych;  

 podczas posiedzenia COP26 UE powinna pokazać się jako przywódca, a także – bardziej ogólnie 

– dawać przykład; 

 należy przyjrzeć się zarówno zagrożeniom, jak i możliwościom, we wszystkich obszarach, na 

przykład w sektorze rolnictwa; 

 niektórzy uczestnicy posiedzenia grupy stwierdzili, że energia jądrowa jest czysta, a tania 

energia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju przemysłowego i innowacji technicznych; 

 trzeba przyjąć szerokie podejście do kwestii oszczędności energii i zasobów; 

 ogólniej rzecz biorąc, należy zająć się gospodarką o obiegu zamkniętym; zajęcie się kwestią 

ponownego wykorzystania materiałów, presji na środowisko – powodowanej 

niezrównoważoną konsumpcją – oraz kwestią szybkiego starzenia się urządzeń; 

 skupienie się ogólnie na zrównoważoności, która mogłaby także stanowić model biznesowy i 

zapobiec pseudoekologicznemu marketingowi; 
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 świadomość skutków zmiany klimatu, a także wiedza o środkach przyjętych w tym kontekście, 

w odniesieniu do konkretnych obszarów, społeczności i obywateli znajdujących się w trudnej 

sytuacji. w tym kontekście kluczowe znaczenie ma równość (pod względem tworzenia wysokiej 

jakości miejsc pracy i poszanowania praw pracowniczych w nowych łańcuchach wartości, 

zatrudnienia i walki z dumpingiem socjalnym), a także aspekt płci;  

 środkom przystosowawczym powinny towarzyszyć działania łagodzące;  

 jeśli chodzi o transport, ekologiczne alternatywy często nie są dostępne na obszarach 

wiejskich; dlatego żeby np. pojechać do lekarza albo do pracy, trzeba mieć samochód; 

 rozwiązanie problemu zanieczyszczenia i odpadów, wspomniano w szczególności o jakości 

wody; 

 dążenie do zrównoważonej pod względem społecznym ochrony klimatu; 

 potrzeba publicznego dostępu do przyrody, ewentualnie „prawa przyrody”, ale bez 

nadmiernej i niezrównoważonej turystyki; 

 znaczenie dwojakiej transformacji i sektora IT, zwłaszcza innowacji i budowy zrównoważonej 

infrastruktury (w celu stawienia czoła skutkom zmiany klimatu) oraz zwiększenia inwestycji w 

postęp technologiczny; 

 należy pamiętać o specyfice każdego regionu, z uwzględnieniem wszelkich możliwości i 

ograniczeń; 

 trzeba mieć świadomość, że prognozy ekspertów były w przeszłości błędne oraz że wszystkie 

środki trzeba zrównoważyć; 

 przejście z obecności na rynku do pozycji głównego gracza (marketing to mattering) i 

opracowanie zrównoważonych modeli biznesowych; 

 skupienie się na komunikacji i zmniejszenie lęku przed nowymi pomysłami; 

 krytycznie spojrzenie na obecny system dotacji na energię, ale także na system VAT dotyczący 

zdrowych i ekologicznych produktów, tak aby zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony system; 

 znaczenie edukowania, ale także potrzeba wyciągnięcia rzeczywistych konsekwencji i 

nałożenia kar za szkody w środowisku; ważne są także takie kwestie jak ochrona różnorodności 

biologicznej i ugruntowanie ekobójstwa jako przestępstwa; 

 środki i fundusze ułatwiające sprawiedliwą transformację w kierunku bardziej ekologicznych 

strategii politycznych łącznie z warunkowością społeczną.  

 
W związku z oczekiwaniami członków grupy co do wyników jej prac poruszono następujące 
kwestie: 
 
 konieczność uważnego wysłuchania obywateli w tym procesie oraz uwzględnienia możliwości 

zastosowania pomysłów i ich wpływu na ludzi i społeczeństwo; 

 jasne określenie, co można osiągnąć na poszczególnych szczeblach: europejskim, krajowym i 

lokalnym;  

 potrzebne są jasne zobowiązania na wszystkich szczeblach i ze strony wszystkich 

zaangażowanych organizacji (międzynarodowych); 

 potrzeba uznania postępów poczynionych w ostatnich latach – ale utrzymanie ambitnych 

planów na przyszłość; 

 dążenie do wypracowania jasnych zaleceń grupy roboczej – niektóre z nich mogą być 

praktyczne i łatwe do wdrożenia; 

 zapewnienie właściwej refleksji i braku pośpiechu w procesie legislacyjnym lub w konkluzjach 

z Konferencji;  

 podkreślenie potrzeby przedstawienia konkretnych i praktycznych propozycji; 

 konieczność ustrukturyzowania prac grupy roboczej oraz właściwego informowania posłów; 
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 potrzeba osiągnięcia konkretnych wyników jako grupa robocza, aby wnieść wkład w 

posiedzenie plenarne; 

 informacje z platformy cyfrowej nie powinny być utajnione; 

 wyniki prac grupy roboczej trzeba spisywać. 

 
3. Uwagi końcowe przewodniczącej 

 
Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom grupy za głos w 
debacie i podkreśliła, że istnieją już pewne regularnie pojawiające się kwestie. Wydaje się, że 
istnieje szerokie poparcie dla koncepcji, że trzeba działać szybko. Oczywiste jest również, że 
wszelkie środki muszą być społecznie akceptowalne. Aby poczynić postępy, musimy edukować i 
wprowadzać innowacje, wykorzystując wszystkie dostępne dane i naukę. 
 
Przewodnicząca zapewniła członków grupy, że następne posiedzenie grupy roboczej będzie 
bardziej zorganizowane w oparciu o dokumenty źródłowe, wkłady na europejskich panelach 
obywatelskich oraz sprawozdania okresowe. Członkowie powinni określić priorytetowe tematy do 
omówienia na następnym posiedzeniu. Przewodnicząca poinformowała, że następne posiedzenie 
grupy roboczej odbędzie się podczas grudniowej sesji plenarnej, a następnie zamknęła 
posiedzenie.  
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ZAŁĄCZNIK II Lista członków grupy roboczej ds. zmiany klimatu i środowiska   
 

Przewodnicząca:  Anna PASKOVÁ  (Rada)  

    

Tytuł Imię Nazwisko Komponent 

        

p. 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Parlamenty narodowe 

p. Muhterem ARAS Komitet Regionów 

p. Alexandra  ATTALIDES Parlamenty narodowe 

p.  Claudia BANU Parlamenty narodowe 

p. Hildegard BENTELE Parlament Europejski 

p.  Pascal BOLO Partnerzy społeczni 

p. Manuela  BORA 
Przedstawiciele 

lokalni/regionalni 

p. Maria CINQUE 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Esther DE LANGE Parlament Europejski 

p. Sándor DÉNESI 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Herbert DORFMANN Parlament Europejski 

p. Eleonora EVI Parlament Europejski 

p. Claudia GAMON Parlament Europejski 

p. Olgierd  GEBLEWICZ Komitet Regionów 

p.  Leonore  GEWESSLER Rada 

p. Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Rada 

p. Elisabeth  
GUIGOU 

Krajowe panele/wydarzenia 
obywatelskie 

p. Valentina GUTKAS 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. Patrizia  HEIDEGGER Społeczeństwo obywatelskie 

p. Dorin HELL 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Reiner Gerd HOFFMANN 
Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny 

p. Birgit  HONÉ Parlamenty narodowe 

p. Laura HUHTASAARI Parlament Europejski 

p. Jens  JOEL Parlamenty narodowe 

p. Hajnalka  JUHÁSZ Parlamenty narodowe 

p. Thilde KARLSSON 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Bojan  KEKEC Parlamenty narodowe 

p. Alban LAVAUD 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Cillian  LOHAN 
Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny 

p. Jani  MÄKELÄ Parlamenty narodowe 
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p. Éva MÉSZÁROS 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Haus MOLLENHAUER 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Anna  PASKOVÁ Rada 

p.  Marko  PAVIĆ Parlamenty narodowe 

p. Rossella PELLARIN 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Zita  PLEŠTINSKÁ Parlamenty narodowe 

p. Augusts REDOVIČS 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Caterina RENDE DOMINIS 
Krajowe panele/wydarzenia 

obywatelskie 

p. María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Parlament Europejski 

p. Hélène  RYCKMANS Parlamenty narodowe 

p. Andreas SCHIEDER Parlament Europejski 

p. Jitka  SEITLOVÁ Parlamenty narodowe 

p. Virginijus SINKEVICIUS Komisja Europejska 

p. Livia SPERA Partnerzy społeczni 

p. Beata SZYDŁO Parlament Europejski 

p. Vera TAX Parlament Europejski 

p. Nils TORVALDS Parlament Europejski 

p. László TRÓCSÁNYI Parlament Europejski 

p. Juliane UNBEREIT 
Europejskie panele 

obywatelskie 

p. Adina VALEAN Komisja Europejska 

p.  Judit VARGA Rada 

p. Miltiadis  VARVITSIOTIS Rada 

p. Ana Paula  ZACARIAS Rada 

    

    
 


