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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ 

MUNKACSOPORT ÖTÖDIK ÜLÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ 

JEGYZŐKÖNYVTERVEZETE 

2022. március 11., péntek, 9.00–11.00 

 

1) Az elnök megnyitja az ülést 

Anna Pasková elnök elítéli Ukrajna orosz megszállását, és egyperces csenddel adóznak a 

történteknek. 

 

Pasková asszony számos olyan kulcsfontosságú elemet vázol fel, amelyeket e válsággal 

összefüggésben figyelembe kell venni:  

– Még nagyobb szükség van a szén-dioxid-mentesítésre és az EU Oroszországból származó 

olaj- és gázimporttól való függőségének csökkentésére (azaz nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

zöld megállapodásba már beépített biztonsági elemekre); 

– Szolidaritás a méltányossági kihívások és az energiaárak tekintetében (az „igazságos 

átmenet” a szolidáris átmenetet is jelenti); 

– A félretájékoztatás kihívást jelent; 

– A föld és a természet védelme, mivel ezek stratégiai erőforrások (mezőgazdaság, 

környezetvédelem, fenntartható és körforgásos gazdaság); 

– Az uniós értékek közé tartoznak az erős társadalmak, valamint az átlátható és részvételen 

alapuló megközelítés. 

 

Az elnök ismerteti a következő lépéseket: 

– A javaslatokat az ajánlástervezetek alapján a titkárság dolgozza ki (három input alapján, azaz 

az európai polgári vitacsoportok és a nemzeti vitacsoportok ajánlásai alapján; továbbá a 

digitális platformon folytatott eszmecsere, valamint a plenáris viták és a munkacsoporti viták 

alapján); 

– A javaslatokat minden nyelvre lefordítják, és a jövő héten megküldik a csoportnak; 

– A csoport tagjainak ezt követően írásbeli észrevételeket kell küldeniük a munkacsoport 

6. ülése előtt; 

– A munkacsoporti megbeszélések időközi eredményeit a konferencia következő, március 25–

26-i plenáris ülésén ismertetik; 

– Az elnök felkéri a résztvevőket, hogy az adott komponenseken belül hangolják össze 

álláspontjaikat és határozzanak meg konszenzusos javaslatokat. 

 

Hell úr, az európai polgári vitacsoport szóvivője hangsúlyozza, hogy most minden figyelem az 

ukrajnai eseményekre terelődött, de bolygónk védelme továbbra is sürgős fellépést igényel, 

ezért a csoportnak az eddigiekhez hasonlóan kell törekednie az éghajlat és a környezetvédelem 

terén megfogalmazott ajánlásokra és célokra. 

 

2) Vita 
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A megbeszélések a következő területek köré szerveződnek: 

i. éghajlatváltozás, energia és közlekedés; 

ii. mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, biológiai sokféleség, ökoszisztémák, szennyezés; 

iii. fenntartható fogyasztás, csomagolás és termelés; 

iv. tájékoztatás, tudatosság és párbeszéd. 

 

A témánként felvetett főbb kérdések: 

 

1. Éghajlatváltozás, energia és közlekedés 

 

– Az ellátás biztonságának garantálása és az EU energiafüggőségének csökkentése a jelenlegi 

helyzetben még fontosabbá vált; kontextus (nagyobb hangsúly a megújuló energiaforrásokra 

és az energiamegtakarításra; beruházások a megújuló és az átmeneti energiaforrások 

infrastruktúráiba; a kutatás és az innováció támogatásának növelése; ki kell igazítani és fel kell 

gyorsítani a tervezési jogszabályokat és eljárásokat, létre kell hozni egy uniós energiauniót; a 

fenntartható mobilitás és a tömegközlekedés korszerűsítésének támogatása; figyelembe kell 

venni az összes harmadik országbeli energiaszolgáltató geopolitikai vonatkozásait, amelyek 

közül több esetében emberi jogi és ökológiai problémák merülnek fel); 

– Az ambiciózus globális éghajlat-politikai célkitűzések (2030-as és 2050-es 

klímasemlegességi célkitűzések) és az európai zöld megállapodás tágabb értelemben vett 

célkitűzései iránti elkötelezettség fenntartása, a zöld átállás felgyorsítása, még akkor is, ha 

ennek rövid távon igazodnia kell a szükséges intézkedésekhez (és azokat egyensúlyba kell 

hozni) a hiányok elkerülése és a társadalom jólétének biztosítása érdekében; 

– Egyes résztvevők támogatják az átmeneti energiaforrásokra való átállásra, vagy azok 

nagyobb mértékű és tisztább felhasználására vonatkozó határidők felülvizsgálatát, szükség 

esetén olyan mérséklő technológiák alkalmazásával, mint a Co2-szűrők2-szűrők és a szén-

dioxid-tárolás, az új LNG-terminálok, a zöld hidrogén vagy az EU-n belüli saját erőforrások 

kitermelése, míg más résztvevők azt állítják, hogy a válság nem vezethet a múlthoz való 

visszatéréshez; rámutatnak arra is, hogy a földgáz fontos a műtrágyagyártás szempontjából. 

– Rendkívül sürgős minden szükséges és lehetséges intézkedés meghozatala, valamint annak 

tudatosítása, hogy az infrastrukturális beruházások és a kompenzáció finanszírozási igénye 

rendkívüli mértékben nőni fog; 

– Figyelembe kell venni a nemzeti körülmények és az energiaszerkezet közötti különbségeket; 

egyéb nemzeti körülményeket is figyelembe kell venni (pl. kiindulási pontok, földrajzi helyzet, 

a távoli területek összekapcsolásának szükségessége, vásárlóerő stb.); 

– Figyelembe kell venni az Európai Bizottság energiáról szóló új közleményét 

(„REPowerEU”); 

– A megfizethetőséggel, különösen a megújuló energiák megfizethetőségével kapcsolatos 

kérdések, valamint a tágabb értelemben vett szociális szempontok (a polgárok és a 

munkavállalók támogatása, méltányosabb adórendszerek az igazságos átmenet 

finanszírozására; az európai zöld megállapodás forrásainak előfinanszírozása és az 

energiaszegénység) mára kiemelt helyen szerepelnek a napirenden; 
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– Az ukrajnai háború megmutatja az alternatív vagy átmeneti energiatermelési források 

feladásának kockázatait, például át kell gondolni az atomenergia használatát, és megmutatja a 

lehetséges kockázatokat is, amikor egy atomerőmű célponttá válik. 

 

2. Mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, biológiai sokféleség, ökoszisztémák, 

szennyezés 

 

– Intézkedéseket kell hozni a (talaj, az éghajlat és a környezet szempontjából magas 

költségekkel járó) túl intenzív gazdálkodás és termelés ellen, és egyértelműen meg kell 

határozni a fogalmakat; a körforgásos gazdaság elveinek alkalmazása a mezőgazdaságban; 

– A biogazdálkodás és a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok erőteljesebb támogatása (a 

megfelelő árú hazai termelés előmozdítása), bár meg kell jegyezni, hogy a biogazdálkodók már 

most is több támogatásban részesülnek, mint a hagyományos mezőgazdasági termelők; 

– A fenntarthatóbb, kevésbé szennyező és a környezetre kevésbé káros növényvédő szerek 

fejlesztésére irányuló kutatás támogatása; 

– Az energiával kapcsolatos kérdések közül sok a mezőgazdaságra is vonatkozik, az ukrajnai 

háború a világpiacokon kínálati sokkhatást fog okozni. Ebben az ágazatban kulcsfontosságú 

célként kell kitűzni az önellátást és a megfizethető árú ellátás biztonságát az élelmiszerek, a 

takarmányok, az energia és a műtrágyák terén (pl. a háborúnak a termelésre és az árakra 

gyakorolt hatásának kezelése, az EU a világ többi részétől való erős függésének csökkentése, 

a vertikális mezőgazdaság és a városi kertészkedés érdekében); 

– A KAP reformja a fenntarthatóság, valamint az ellátásbiztonság támogatása (a hiányok 

elkerülése) érdekében; emellett figyelembe kell venni mind a rövid távú enyhítő 

intézkedéseket, mind a hosszú távú fenntarthatósági célokat, például a pihentetett területek 

megvitatásakor; 

– A kulturális szempontokat, például a túlfogyasztást, a globalizációt és az élelmiszerrel való 

kapcsolat elvesztését említik; 

– A kutatás és az innováció megerősítésének szükségessége; 

– A fenntarthatóság és a termelékenység kombinációjára való összpontosítás; a termelés 

kevésbé fenntartható nemzetközi versenytársakhoz történő kiszervezésének elkerülése; 

– Az újraerdősítésre vonatkozó ajánlásnak hangsúlyosabbnak kell lennie (jogszabályok, 

amelyek a vállalatokat a területek újraerdősítésére kötelezik); 

– A mezőgazdasági termelők képzése a fenntarthatóbb mezőgazdaság érdekében; zöld 

munkahelyek teremtése; 

– A szociális szempontok figyelembevétele: szociális dömping és a jobb munkahelyekre való 

áttérés egy fenntarthatóbb ágazat kialakítása és a magas árak elkerülése érdekében; 

– Az iskolai tájékoztatás és oktatás erősítését célzó intézkedések, az egészséges élelmiszerekről 

és termelésről szóló nagyszabású tájékoztató kampányok; 

– Szigorúbb intézkedések a méhek védelme érdekében. 

 

3. Fenntartható fogyasztás és termelés 
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– Európai szinten már sokat tettek ennek érdekében, de az eredmények még tovább javíthatók. 

– Az uniós helyzet általános erősítése a termelési/fogyasztási minták javítása révén és a 

javításra összpontosító szolgáltatásokkal; viselkedési intézkedések, az infrastruktúra javítása; 

– A körforgásos gazdaság megfelelő működése (újrafeldolgozás helyett inkább javítás és 

újrahasználat; tartósabb termékek); 

– A körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv végrehajtása (javításhoz való jog, 

hosszabb ideig rendelkezésre álló és kompatibilis pótalkatrészek, garanciák); 

– A környezetbarát tervezésre vonatkozó intézkedések (a termékek könnyebb javíthatóságra 

való tervezése); 

– A fogyasztók több információt kérnek, egységes címkézést, ökopontszám vagy digitális 

bizonyítvány bevezetését kérik a termékek élettartamára, javítási lehetőségére stb. nézve. Az 

európai vállalkozásoknak azonban egyenlő versenyfeltételekkel kell rendelkezniük az 

importált termékekhez képest, és a magas szintű normák nem vezethetnek 

protekcionizmushoz; 

– Az újrafeldolgozásból származó másodlagos nyersanyagok visszavitele a piacra és a 

termelési életciklusokba; 

– Szociális feltételesség (az EU-nak és a tagállamoknak finanszírozniuk kell a fenntartható 

fogyasztás előmozdítására irányuló erőfeszítéseket és kampányokat; követelmények 

bevezetése a munkafeltételek tiszteletben tartására vonatkozóan; más területeken, például a 

közbeszerzés és a kereskedelempolitika területén is). 

 

4. Tájékoztatás, tudatosság és párbeszéd 

 

– Az információk elérhetőségének, átláthatóságának és megbízhatóságának növelése (az EU 

külön tájékoztató weboldalt hoz létre a tanulmányokról a figyelemfelkeltés érdekében); 

– Az oktatás az összes ajánlás végrehajtásának központi eszköze (annak érdekében, hogy a 

polgárok megalapozott döntéseket hozhassanak); 

– Környezetvédelmi szempontok beépítése az oktatásba (különös tekintettel a gyermekekre, 

például az iskolai tantervekben); 

– Tisztességes verseny az EU-ban előállított és az EU-n kívülről importált termékek között. 

 

3) Az elnök zárszava 

Az elnök köszönetet mond a résztvevőknek hozzájárulásukért, és megemlíti, hogy a következő 

ülésre a konferencia 2022. március 25-i II. plenáris ülésén kerül sor. 

 


