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PROJEKT SKRÓCONEGO PROTOKOŁU PIĄTEGO POSIEDZENIA  

GRUPY ROBOCZEJ DS. ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA 

Piątek 11 marca 2022 r. w godz. 9.00–11.00 

 

1) Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą 

Przewodnicząca Anna Pasková potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę, następnie ogłosiła 

minutę ciszy.  

 

A. Pasková przedstawiła szereg kluczowych elementów, które należy rozważyć w kontekście 

obecnego kryzysu:  

– jeszcze większa potrzeba dekarbonizacji i zmniejszenia zależności UE od importu ropy 

naftowej i gazu z Rosji (tj. większy nacisk na element bezpieczeństwa już wcześniej ujęty w 

Zielonym Ładzie);  

– solidarność w odniesieniu do wyzwań związanych z równością i kwestii cen energii 

(sprawiedliwa transformacja oznacza również transformację solidarną); 

– dezinformacja jako wyzwanie; 

– ochrona gruntów i przyrody jako zasobów strategicznych (rolnictwo, środowisko, 

zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym; 

– wartości UE obejmują silne społeczeństwa oraz przejrzyste i partycypacyjne podejście. 

 

Przewodnicząca poinformowała o następujących kolejnych krokach:  

– sekretariat opracuje wnioski w oparciu o projekt zaleceń (na podstawie trzech wniesionych 

wkładów, tj. zaleceń europejskich paneli obywatelskich i paneli krajowych, wymiany 

pomysłów w ramach platformy cyfrowej oraz debat plenarnych i debat grup roboczych); 

– wnioski zostaną przetłumaczone na wszystkie języki i przesłane grupie w przyszłym 

tygodniu; 

– członkowie grupy powinni następnie przesłać pisemne uwagi przed szóstym posiedzeniem 

grupy roboczej; 

– wstępne wyniki dyskusji grupy roboczej zostaną przedstawione na następnej sesji plenarnej 

konferencji w dniach 25–26 marca; 

– przewodnicząca zwróciła się do uczestników o skoordynowanie stanowisk z odpowiednimi 

elementami i określenie propozycji opartych na konsensusie. 

 

D. Hell, rzecznik Europejskiego Panelu Obywatelskiego, podkreślił, że cała uwaga poświęcona 

jest obecnie wydarzeniom w Ukrainie, jednak ochrona planety nadal wymaga pilnych działań, 

w związku z czym grupa powinna realizować zalecenia i cele w dziedzinie klimatu i 

środowiska z taką samą energią jak dotychczas. 

 

2) Dyskusja 

Dyskusje koncentrowały się na następujących obszarach:  
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(i) zmiana klimatu, energia i transport;  

(ii) rolnictwo, produkcja żywności, różnorodność biologiczna, ekosystemy, zanieczyszczenie;  

(iii) zrównoważona konsumpcja, zrównoważone opakowania i produkcja;  

(iv) informowanie, świadomość i dialog.  

 

Główne kwestie poruszone w obrębie poszczególnych tematów: 

 

1. zmiana klimatu, energia i transport 

 

– zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i zmniejszenie zależności energetycznej UE nabrały w 

obecnej sytuacji jeszcze większego znaczenia; kontekst (większy nacisk na odnawialne źródła 

energii i oszczędność energii; inwestycje w infrastrukturę, odnawialne i przejściowe źródła 

energii; zwiększenie wsparcia dla badań naukowych i innowacji; konieczność dostosowania i 

przyspieszenia przepisów i procedur dotyczących planowania, konieczność utworzenia unii 

energetycznej; wspieranie zrównoważonej mobilności oraz modernizacji transportu 

publicznego; konieczność uwzględnienia wszystkich konsekwencji geopolitycznych 

wynikających z korzystania z dostawców energii z państw trzecich w świetle tego, że w 

niektórych z tych państw występują problematyczne sytuacje związane z przestrzeganiem praw 

człowieka i kwestiami ekologicznymi; 

– utrzymanie zaangażowania na rzecz ambitnych globalnych celów klimatycznych (cele 

neutralności klimatycznej na 2030 r. i 2050 r.) oraz szerszych celów Europejskiego Zielonego 

Ładu, a także przyspieszenie transformacji ekologicznej, przy czym należy jednak uwzględnić 

(i wyważyć) niezbędne środki w perspektywie krótkoterminowej służące uniknięciu 

niedoborom i zapewnieniu dobrobytu społeczeństwa;   

niektórzy uczestnicy opowiadają się za przeglądem obowiązujących terminów transformacji 

lub za większym i czystszym wykorzystaniem przejściowych źródeł energii, w razie potrzeby 

z wykorzystaniem technologii łagodzących, takich jak filtry CO2 i składowanie dwutlenku 

węgla, nowe terminale LNG, ekologiczny wodór lub wydobycie własnych zasobów w UE, 

natomiast inni uczestnicy twierdzą, że kryzys nie może usprawiedliwiać powrotu do 

przeszłości w tym zakresie; zwrócono również uwagę na znaczenie gazu ziemnego dla 

produkcji nawozów.  

– silne przekonanie o pilnej potrzebie podjęcia wszelkich niezbędnych i możliwych środków 

oraz świadomość, że potrzeby w zakresie finansowania inwestycji infrastrukturalnych i 

rekompensat znacznie wzrosną; 

– należy wziąć pod uwagę różnice w uwarunkowaniach krajowych i krajowym koszyku 

energetycznym; należy również uwzględnić inne warunki krajowe (np. punkty wyjścia, 

położenie geograficzne, konieczność połączenia regionów oddalonych, siła nabywcza itp.); 

– należy wziąć pod uwagę nowy komunikat Komisji Europejskiej w sprawie energii 

(„REPowerEU”); 

– kwestie związane z przystępnością cenową, zwłaszcza odnawialnych źródeł energii, są 

obecnie bardziej eksponowane w programie, podobnie jak ogólniejsze aspekty społeczne 

(wspieranie obywateli i pracowników; bardziej sprawiedliwe systemy podatkowe w celu 

finansowania sprawiedliwej transformacji; prefinansowanie funduszy Europejskiego 

Zielonego Ładu i walki z ubóstwem energetycznym; 
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– wojna w Ukrainie pokazuje, że istnieje ryzyko rezygnacji z alternatywnych lub 

przejściowych źródeł produkcji energii, w związku z czym należy np. ponownie przemyśleć 

wykorzystanie energii jądrowej, a także pokazuje, że istnieje ryzyko, iż elektrownia jądrowa 

stanie się celem ataku. 

 

 

2. Rolnictwo, produkcja żywności, różnorodność biologiczna, ekosystemy, 

zanieczyszczenie 

 

– należy podjąć działania przeciwko nadmiernemu intensywnemu rolnictwu i produkcji (z 

wysokimi kosztami pod względem gruntów, klimatu i środowiska) oraz określić jasne definicje 

terminów; stosowanie w rolnictwie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym; 

– większe wsparcie dla ekologicznych i zrównoważonych praktyk rolniczych (wspieranie 

produkcji krajowej po odpowiedniej cenie), przy czym zauważono jednak, że już dziś rolnicy 

ekologiczni otrzymują większe wsparcie niż rolnicy konwencjonalni; 

– wspieranie badań nad rozwojem pestycydów, które byłyby bardziej zrównoważone, mniej 

zanieczyszczające i mniej szkodliwe dla środowiska; 

– wiele kwestii związanych z energią dotyczy również rolnictwa, a wojna w Ukrainie 

doprowadzi do szoku podażowego na rynkach światowych; – samowystarczalność i 

bezpieczeństwo dostaw żywności, pasz, energii i nawozów po przystępnych cenach są ze sobą 

powiązane i powinny być kluczowym celem w tym sektorze (np. aby zaradzić problemom 

związanym z wpływem wojny na produkcję i ceny oraz aby zmniejszyć wysoką obecnie 

zależności UE od reszty świata; rolnictwo wertykalne i ogrodnictwo miejskie);  

– reforma WPR mająca na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa dostaw, 

a także unikanie niedoborów; ponadto konieczne jest uwzględnienie zarówno 

krótkoterminowych środków łagodzących, jak i długoterminowych celów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, np. podczas dyskusji dotyczących odłogowania; 

– wspomniano o aspektach kulturowych, takich jak nadmierna konsumpcja, globalizacja i 

zatracenie relacji z żywnością; 

– potrzeba wzmocnienia badań naukowych i innowacji 

– koncentrowanie się na połączeniu zrównoważonego rozwoju i wydajności; należy unikać 

eksternalizacji produkcji w kierunku mniej zrównoważonych konkurentów 

międzynarodowych;  

– zalecenie dotyczące ponownego zalesiania powinno być bardziej widoczne (prawodawstwo 

zobowiązujące przedsiębiorstwa do ponownego zalesiania obszarów); 

– szkolenie rolników w dziedzinie bardziej zrównoważonego rolnictwa; tworzenie zielonych 

miejsc pracy; 

– należy podjąć kwestię aspektów społecznych: należy walczyć z dumpingiem socjalnym i 

zachęcać do przejścia na miejsca pracy lepszej jakości, aby sektor ten stał się bardziej 

zrównoważony i aby uniknąć wzrostu cen; 

– środki na rzecz szerszego informowania i edukacji w szkołach, zakrojone na szeroką skalę 

kampanie informacyjne na temat zdrowej żywności i produkcji; 

– bardziej rygorystyczne środki ochrony pszczół. 
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3. Zrównoważona konsumpcja i produkcja 

 

– podejmuje się już wiele działań na szczeblu europejskim, ale osiągane wyniki można jeszcze 

znacznie poprawić; – wzmocnienie ogólnej sytuacji UE poprzez poprawę wzorców 

produkcji/konsumpcji i usług naprawy, a także poprzez środki behawioralne i poprawę 

infrastruktury; 

– prawidłowe funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym (raczej naprawa i ponowne 

wykorzystanie niż recykling, bardziej trwałe produkty); 

– wdrożenie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (prawo do 

naprawy, dłużej dostępne i kompatybilne części zamienne, gwarancje); 

– środki dotyczące ekoprojektu (projektowanie produktów w taki sposób, by ich naprawa była 

łatwiejsza); 

– konsumenci domagają się więcej informacji, możliwości wprowadzenia jednolitego 

oznakowania lub ocen ekologicznych, lub cyfrowego paszportu produktu dotyczącego 

trwałości produktu, możliwości naprawy itp. – przedsiębiorstwom europejskim zapewnić 

należy jednak równe warunki działania w stosunku do produktów importowanych, a wysokie 

standardy nie mogą prowadzić do protekcjonizmu;  

– przywrócenie surowców wtórnych do obrotu i cyklu życia produkcji dzięki recyklingowi; 

– warunkowość społeczna (zarówno UE, jak i wszystkie państwa członkowskie powinny 

finansować działania i kampanie promujące zrównoważoną konsumpcję, np. w ramach 

udzielania zamówień publicznych; należy przewidzieć wymogi dotyczące przestrzegania 

warunków pracy; dotyczy to również innych obszarów, takich jak zamówienia publiczne i 

polityka handlowa). 

 

4. Informowanie, świadomość i dialog 

– zwiększenie dostępności, przejrzystości i wiarygodności informacji (UE powinna stworzyć 

specjalną stronę internetową zawierającą informacje na temat badań w celu podnoszenia 

świadomości); 

– edukacja jest głównym narzędziem wdrażania wszystkich zaleceń (umożliwia obywatelom 

podejmowanie świadomych decyzji); 

– uwzględnienie aspektów środowiskowych w edukacji (z poświęceniem szczególnej uwagi 

dzieciom, np. w ramach programów nauczania); 

– uczciwa konkurencja między produktami wytwarzanymi w UE a produktami przywożonymi 

spoza UE. 

 

3) Podsumowanie przez przewodniczącą 

Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za ich wkład i poinformowała, że następne 

posiedzenie odbędzie się podczas drugiej marcowej sesji plenarnej w dniu 25 marca 2022 r. 

 

 

 


