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PROJEKT SKRÓCONEGO PROTOKOŁU 

Grupa robocza ds. zmiany klimatu i środowiska, pod przewodnictwem A. Paskovej (Rada, Czechy) 

Piątek 25 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.30 i 14.00–16.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą i rzecznika  

Przewodnicząca wyjaśniła, że celem posiedzeń jest omówienie pierwszego projektu propozycji. 

Projekt ten został rozesłany i powinien być traktowany jako punkt wyjścia. Podczas dzisiejszych 

posiedzeń oraz dwóch kolejnych posiedzeń grup roboczych propozycje te powinny zostać 

sfinalizowane, aby można je było przedstawić na sesji plenarnej Konferencji. Rzecznik obywateli 

podkreślił potrzebę produktywności i uważności, aby wypracować konkretne i możliwe do 

zastosowania propozycje.  

 

3. Prezentacja projektów propozycji i dyskusja nad nimi w celu przedstawienia ich na sesji plenarnej 

26 marca 

Podczas dyskusji wyrażono ogólne poparcie dla większości propozycji oraz przedstawiono wiele 

sugestii dotyczących dalszych prac nad ich kształtem. Podczas spotkań omówiono propozycję 1, 

propozycję 2 i część propozycji 3. 

 

Propozycja 1 – Bezpieczna, trwała, uwzględniająca kwestie klimatyczne produkcja przystępnej 
cenowo żywności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, środowiska, ochrony 
różnorodności biologicznej i ekosystemów: 
 

W dyskusji poruszono następujące kwestie i sugestie: 

➢ Wspomniano m.in. o propozycjach uzupełnień tekstu: sprawiedliwa transformacja, 

zrównoważone źródła utrzymania dla rolników, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego, przystępne ceny żywności, szkolenia dla rolników, innowacje, rolnictwo 

precyzyjne, bardziej zrównoważona produkcja żywności, rybołówstwo i niebieska gospodarka, 

zachęty do rolnictwa ekologicznego, ograniczenie marnotrawstwa żywności. 

➢ Wielokrotnie poruszano kwestię obecnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza w odniesieniu do 

potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. 

➢ W wielu wystąpieniach podkreślano, jak ważne jest przejście na bardziej zrównoważone 

metody produkcji, konsumpcji i rolnictwa.  

➢ Podkreślono również potrzebę zapewnienia rolnikom dobrych warunków pracy i środków do 

życia. 

➢ Członkowie dyskutowali na temat poziomu ambicji w zakresie ograniczenia stosowania 

pestycydów oraz poziomu dopłat do rolnictwa ekologicznego i korzystania z programów 

ekologicznych. 
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➢ Członkowie zgodzili się, że konieczne jest ograniczenie emisji i wpływu na środowisko, m.in. 

poprzez badania, innowacje i szkolenia. 

➢ Ogólnie rzecz biorąc, wielu członków zwróciło uwagę na potrzebę sprawiedliwej i ekologicznej 

transformacji. 

➢ Poruszono kwestię dobrostanu zwierząt i zrównoważonego rozwoju w produkcji mięsa i 
transporcie zwierząt oraz potrzebę wzmocnienia związku między hodowlą a żywieniem. 

➢ Członkowie nie zgodzili się na ustanowienie kwot zakupu produktów lokalnych przez duże 
międzynarodowe supermarkety, ale podkreślili potrzebę wspierania produktów lokalnych i 
krótkich łańcuchów dostaw. 
 

Propozycja 2 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, wyeliminowanie wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń: 
W dyskusji poruszono następujące kwestie i sugestie: 

➢ Wspomniano m.in. o propozycjach uzupełnień tekstu: przywracanie różnorodności 

biologicznej i krajobrazu, szerzenie wiedzy na temat zanieczyszczeń, rola gmin, lasy miejskie, 

lasy utracone wskutek pożarów, żegluga przyjazna środowisku, walka z zanieczyszczeniem 

mikroplastikiem, bez narażania bezpieczeństwa żywnościowego. 

➢ Członkowie dyskutowali o eliminacji zanieczyszczeń; zwrócili uwagę na potrzebę 

realistycznego, ale ambitnego podejścia i długoterminowej wizji, z uwzględnieniem już 

istniejących celów. 

➢ Podkreślono ogólne znaczenie lepszego zarządzania obszarami chronionymi oraz ochrony i 

przywracania różnorodności biologicznej, a także znaczenie niezagrażania bezpieczeństwu 

żywnościowemu.  

➢ Wielu członków podkreśliło znaczenie owadów zapylających i rodzimych, w tym 

egzekwowania istniejących przepisów w tym zakresie. 

➢ Wielu członków poruszyło i poparło kwestię ponownego zalesiania zniszczonych lasów, a 

zwłaszcza pożarów lasów. 

 

Propozycja 3 – Przeciwdziałanie zmianie klimatu i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego 

Europy z uwzględnieniem skutków geopolitycznych oraz zapewnienie Europejczykom odpowiedniej 

ilości przystępnej cenowo i przyjaznej dla środowiska energii przy jednoczesnym utrzymaniu roli 

światowego lidera i poszanowaniu globalnych celów w zakresie ochrony klimatu: 

 

W dyskusji poruszono następujące kwestie i sugestie: 

➢ Wspomniano m.in. o propozycjach uzupełnień tekstu: więcej inwestycji w odnawialne źródła 

energii, metody magazynowania, zapewnienie sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem 

praw człowieka i aspektów ekologicznych. 

➢ Zaproponowano, by w ramach celów i działań lepiej rozdzielić kwestie zmian klimatu i 

bezpieczeństwa energetycznego. 

➢ Kilku członków podkreśliło potrzebę przejścia na odnawialne źródła energii, a także 

zmniejszenia zależności energetycznej. 

➢ W przypadku ogólnej polityki energetycznej należy wziąć pod uwagę sytuację geopolityczną, 

prawa człowieka, aspekty ekologiczne oraz dobre zarządzanie i rządy prawa w państwach 

trzecich będących dostawcami energii. 
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➢ Nie osiągnięto konsensusu co do uwzględnienia energii jądrowej w procesie transformacji 

energetycznej. 

➢ Potrzeba efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii, w tym poprzez poprawę 

izolacji budynków. 

➢ Rozważenie ekologicznego wodoru tam, gdzie elektryfikacja jest trudna. 

➢ Zajęcie się kwestią magazynowania energii. 

 

4. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 

Przewodnicząca wyjaśniła, że na sesji plenarnej Konferencji następnego dnia zostanie przedstawiony 

ogólny zarys propozycji i środki szczegółowe. Przewodnicząca zakończyła posiedzenie, stwierdzając 

konieczność zorganizowania dodatkowych posiedzeń grup roboczych, które prawdopodobnie odbędą 

się 1 kwietnia. 

 
 


