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TERVEZET – ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport, elnök: Pasková asszony 

(Tanács/Csehország) 

2022. március 25., péntek, 9.00–11.30 és 14.00–16.00 

 

1. Az elnök és a szóvivő megnyitója  

Az elnök közli, hogy az ülések célja a javaslatok első tervezetének megvitatása. A tervezetet körözték, 

és kiindulópontnak kell tekinteni. A mai üléseken, valamint a munkacsoport két további ülésén ezeket 

a javaslatokat véglegesíteni kell ahhoz, hogy a konferencia plenáris ülése elé kerülhessenek. A 

polgárok szóvivője kiemeli, hogy kézzelfogható és alkalmazható javaslatok kidolgozása érdekében 

produktívnak kell lenni és koncentráltnak kell maradni.  

 

2. A javaslattervezetek ismertetése és megvitatása a tervezetek március 26-i plenáris ülés elé 

terjesztése céljából 

Az ezt követő vita során általánosságban támogatják a javaslatokat, és számos ötlet merül fel 

továbbfejlesztésükre. Az üléseken az 1. és a 2. javaslatot, valamint a 3. javaslat egy részét vitatják meg. 

 

1. javaslat – Biztonságos, fenntartható, felelősségteljes és megfizethető élelmiszer-termelés, 
tiszteletben tartva a fenntarthatósági elveket, a környezetet, a biológiai sokféleséget és az 
ökoszisztémákat: 
 

A megbeszélés során a következő kérdésekkel foglalkoznak, és az alábbi javaslatok születnek: 

➢ Többek között ezek a szövegkiegészítési javaslatok merülnek fel: igazságos átmenet, a 

mezőgazdasági termelők fenntartható megélhetése, az élelmiszerbiztonság biztosítása, az 

élelmiszerek megfizethetősége, a mezőgazdasági termelők képzése, innováció, precíziós 

gazdálkodás, fenntarthatóbb élelmiszertermelés, halászat és kék gazdaság, a biogazdálkodás 

ösztönzése, az élelmiszerpazarlás csökkentése. 

➢ A jelenlegi geopolitikai helyzet többször is szóba kerül, különösen az élelmezésbiztonság 

biztosításának szükségességével kapcsolatban. 

➢ Számos hozzászólás hangsúlyozza a fenntarthatóbb termelési, fogyasztási és gazdálkodási 

módszerek felé való elmozdulás fontosságát.  

➢ Hangsúlyozzák továbbá, hogy jó munkakörülményeket és megélhetést kell biztosítani a 

gazdálkodók számára. 

➢ A tagok megvitatják a peszticidek használatának csökkentésére irányuló törekvések szintjét, 

valamint a biogazdálkodásra és az ökorendszerek használatára vonatkozó támogatások 

mértékét. 
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➢ A tagok egyetértenek abban, hogy a kibocsátást és a környezeti hatásokat csökkenteni kell, 

többek között a kutatás, az innováció és a képzés révén. 

➢ Általánosságban több tag is szóba hozza az igazságos és zöld átmenet szükségességét. 

➢ Szó esik az állatjólétről és a fenntarthatóságról a hústermelésben és az állatszállításban, 
valamint a tenyésztés és a takarmányozás közötti kapcsolat megerősítésének 
szükségességéről. 

➢ A tagok nem értenek egyet azzal, hogy a nagy nemzetközi szupermarketek számára helyi 
termékekre vonatkozó beszerzési kvótákat állapítsanak meg, de hangsúlyozzák, hogy 
támogatni kell a helyi termékeket és a rövid ellátási láncokat. 
 

2. javaslat – A biológiai sokféleség és a táj védelme, a szennyezés minden formájának felszámolása 
A megbeszélés során a következő kérdésekkel foglalkoznak, és az alábbi javaslatok születnek: 

➢ Többek között ezek a szövegkiegészítési javaslatok merülnek fel: a biológiai sokféleség és a táj 

helyreállítása, a környezetszennyezéssel kapcsolatos tudatosság növelése, az önkormányzatok 

szerepe, a városi erdők, a tűz által elpusztított erdők, a környezetbarát hajózás, a 

mikroműanyag-szennyezés elleni küzdelem az élelmezésbiztonság veszélyeztetése nélkül. 

➢ A tagok megvitatják a szennyezés megszüntetését; kitérnek arra, hogy reálisnak kell lenni, 

ugyanakkor ambiciózusnak is, és hosszú távú jövőképpel is kell rendelkezni, szem előtt tartva 

a már meglévő célokat. 

➢ Kiemelik a védett területek jobb kezelésének, valamint a biológiai sokféleség védelmének és 

helyreállításának általános fontosságát, és azt is, hogy nem szabad veszélyeztetni az 

élelmezésbiztonságot.  

➢ A beporzó és őshonos rovarok fontosságát több tag is hangsúlyozza, beleértve az e 

tekintetben meglévő rendeletek végrehajtását. 

➢ Több tag felveti és támogatja az elpusztult erdőket pótló újraerdősítést, különös tekintettel az 

erdőtüzekre. 

 

3. javaslat – Az éghajlatváltozás kezelése és Európa energiabiztonságának növelése, figyelemmel a 

geopolitikai következményekre, valamint az európaiak elegendő, megfizethető és fenntartható 

energiával való ellátása, megtartva a globális vezető szerepet és tiszteletben tartva a globális 

éghajlatvédelmi célokat: 

 

A megbeszélés során a következő kérdésekkel foglalkoznak, és az alábbi javaslatok születnek: 

➢ Többek között ezek a szövegkiegészítési javaslatok merülnek fel: több beruházás a megújuló 

energiaforrásokba, tárolási módszerekbe, az igazságos átmenet biztosítása, beleértve az 

emberi jogi és ökológiai szempontokat is. 

➢ Javasolják, hogy a célkitűzésen és az intézkedéseken belül jobban különítsék el az 

éghajlatváltozást és az energiabiztonság kérdését. 

➢ Több tag kiemeli a megújuló energiaforrásokra való áttérés szükségességét, valamint az 

energiafüggőségek csökkentését. 

➢ Az általános energiapolitikában figyelembe kell venni a geopolitikai helyzetet, az emberi 

jogokat, az ökológiai szempontokat, valamint harmadik országbeli szállítók esetében a hazai 

jó kormányzást és a jogállamiságot. 
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➢ Nem alakul ki konszenzus az atomenergia figyelembevételével kapcsolatban az energetikai 

átmenet során. 

➢ Szükséges az energiahatékonyság és a fogyasztás csökkentése, többek között az épületek 

szigetelésének javítása révén. 

➢ A zöld hidrogén megfontolása ott, ahol a villamosítás nehézségekbe ütközik. 

➢ Az energiatárolás kérdésének megoldása. 

 

3. Az elnök lezárja az ülést 

Az elnök közli, hogy a javaslatok főbb irányvonalait és a kapcsolódó konkrét intézkedéseket a 

konferencia plenáris ülésén, a következő napon fogják ismertetni. Az elnök az ülést azzal zárja, hogy 

további munkacsoporti ülésekre van szükség, amelyekre valószínűleg április 1-jén kerül sor. 

 
 


