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PROJEKT SKRÓCONEGO PROTOKOŁU 

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

Piątek 1 kwietnia 2022 r., w godz. 17.00–19.00 

 

Grupa robocza odbyła posiedzenie zdalnie, aby dokończyć dyskusje na temat projektów wniosków na 

sesję plenarną Konferencji dotyczących kategorii II: zmiana klimatu, energia i transport, kategorii III: 

zrównoważona konsumpcja, zrównoważone opakowania i produkcja oraz kategorii IV: informowanie, 

świadomość, dialog i styl życia.  

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą i rzecznika  

 

Przewodnicząca i rzecznik podziękowali członkom za dotychczasową pracę. Przewodnicząca wyjaśniła, 

że omówione zostaną nieuzgodnione jeszcze kwestie. 

 

2. Wymiana opinii 

 

W posiedzeniu uczestniczył komisarz Wojciechowski, który nakreślił, jak dzięki reformie wspólnej 

polityki rolnej (WPR) będzie można zastosować się do zaleceń obywateli, choćby poprzez promowanie 

zrównoważoności z punktu widzenia ochrony środowiska, kwestii społecznych i gospodarki oraz 

poprzez wspieranie starań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony zasobów naturalnych 

i przywracania bioróżnorodności, co będzie jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu. Komisarz 

położył nacisk na liczne środki służące bardziej ekologicznemu i zrównoważonemu rolnictwu 

wprowadzane w WPR, takie jak ekoschematy i wsparcie rolników, mające na celu ochronę źródeł 

utrzymania i zapewnianie dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich. Podkreślił również, że wojna w 

Ukrainie i pandemia dobitnie pokazały, jak istotne jest bezpieczeństwo żywnościowe, i przypomniał 

niedawny komunikat Komisji (przyjęty 23 marca), który przedstawia serię działań na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa żywnościowego.  

 

Cel 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, której punktem wyjścia był środek 9 z celu 3, poruszono przedstawione poniżej kwestie i 

sugestie: 
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➢ Wspomniano między innymi następujące propozycje uzupełnienia tekstu: wsparcie finansowe 

na zakup filtrów CO2, środki służące zwalczaniu oszustw podatkowych, po okresie 

przejściowym, wsparcie związane ze stratami i szkodami, regiony wyspiarskie.  

➢ Dyskusje skupiły się wokół środków służących inwestowaniu w magazynowanie energii oraz w 

przyjazne dla środowiska technologie i innowacje.  

➢ Debatowano nad potrzebą zakończenia dotowania paliw kopalnych i niefinansowania 

tradycyjnej infrastruktury gazowej. Choć panowała ogólna zgoda co do konieczności pójścia w 

kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii, członkowie podkreślili, że obecna sytuacja 

geopolityczna uwidacznia potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz że 

stopniowe wycofywanie się to cel długoterminowy, ale niezbędny jest proces przejściowy. 

 

Cel 4: Zapewnienie wysokiej jakości, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury, zapewnianie sieci 

połączeń, w tym na obszarach wiejskich, w szczególności za pośrednictwem transportu publicznego: 

 

W dyskusji poruszono przedstawione poniżej kwestie i sugestie: 

➢ Wspomniano między innymi następujące propozycje uzupełnienia tekstu: zielona 

infrastruktura, regiony wyspiarskie, zwłaszcza regiony wiejskie, bezpieczeństwo, cała 

infrastruktura rowerowa, gdy istnieją sensowne alternatywy, powiązany z dochodami 

➢ Powszechnie zgodzono się na treść celu, a dyskusje skupiły się na tym, że infrastruktura musi 

być zielona, oraz na specyficznych problemach krajów wyspiarskich i regionów oddalonych. 

➢ Podczas rozmów o ograniczeniu lotów na krótkich dystansach wspomniano o praktycznych 

trudnościach na pewnych obszarach i o innych problemach, co stworzyło możliwość 

osiągnięcia kompromisu łączącego ograniczanie lotów na krótkich dystansach z sensownymi 

alternatywami i zalecaniami ulepszenia sieci kolejowych.  

➢ Mówiono także o konieczności wzięcia pod uwagę względów społecznych i kwestii 

sprawiedliwości, choćby w przypadku dotacji i zachęt związanych z przechodzeniem na 

mobilność bezemisyjną. 

 

Cel 5: Lepsze wykorzystanie materiałów i gospodarka nimi w Unii, aby była bardziej autonomiczna, 

bliższa zasadom gospodarki o obiegu zamkniętym i mniej podatna na zagrożenia. Lepsze i bardziej 

przyjazne dla środowiska produkty i produkcja w Unii oraz promowanie gospodarki o obiegu 

zamkniętym: produkty spełniające wspólne unijne normy środowiskowe (trwalsze, bardziej zdatne 

do ponownego użycia, naprawy i recyklingu) 

 

W dyskusji poruszono przedstawione poniżej kwestie i sugestie: 

➢ Wspomniano między innymi następujące propozycje uzupełnienia tekstu: zielony wodór, kod 

QR, bardziej rygorystyczne normy, mniejsza zależność, produkty wprowadzane do obrotu na 

rynku UE, cyfrowy paszport produktu, zapobieganie marnowaniu żywności, strategia UE na 

rzecz zrównoważonego włókiennictwa.  

➢ Zasugerowano, by środki dotyczące norm były bardziej konkretne i rygorystyczne w 

odniesieniu do standardów produkcji oraz by obejmowały w szczególności produkty 

importowane. 
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➢ Jeden z członków stwierdził, że środek dotyczący ożywienia globalnych łańcuchów dostaw 

powinien obejmować rolnictwo, ale nie powinien się do niego ograniczać.  

➢ Zasugerowano, by w sformułowaniu środka dotyczącego odpadów użyć bardziej konkretnych 

wyrażeń do opisania, jak przede wszystkim należy unikać powstawania odpadów poprzez 

ustanowienie lepszych celów zapobiegania mu i ponownego użycia lub recyklingu produktów. 

Dobrze przyjęto propozycję połączenia środków odnoszących się do odpadów.  

➢ W odniesieniu do systemu kaucyjnego zasugerowano zaawansowane normy dotyczące 

pojemników.  

➢ Mówiono o prawie do naprawy służącym walce ze starzeniem się produktów i o tym, jak 

ważne jest, by części zamienne były dostępne przez dłuższy czas.   

➢ Zmieniono sformułowania odnoszące się do surowców wtórnych na rynku, by został 

utworzony prawdziwy rynek i by powstały przepisy dotyczące jakości surowców wtórnych w 

produktach.  

➢ Zasugerowano, by w środku związanym z artykułami modowymi zawrzeć odniesienie do 

strategii UE na rzecz zrównoważonego włókiennictwa.  

 

Cel 6: Wspieranie wiedzy, świadomości i dialogu na temat środowiska, zmiany klimatu, 

wykorzystania energii i zrównoważonego rozwoju: 

 

W dyskusji poruszono przedstawione poniżej kwestie i sugestie: 

➢ Wspomniano między innymi następujące propozycje uzupełnienia tekstu: edukacja, 

interaktywna, uczenie się przez całe życie, wiedza na temat zrównoważonego rozwoju. 

➢ Uznano, że pierwotne zalecenie europejskiego panelu obywatelskiego odnosiło się do 

interaktywnej platformy weryfikacji informacji, i członkowie zgodzili się, by to dodano.  

➢ Niektórzy członkowie zaznaczyli, że środki odnoszące się do edukacji i materiałów nauczania 

powinny uwzględniać kwestię uczenia się przez całe życie oraz konieczność nabywania nowych 

kwalifikacji zawodowych i prowadzenia badań naukowych.  

➢ W odniesieniu do środka związanego z wzmocnieniem roli i działań Unii w dziedzinie 

środowiska i edukacji jeden z członków przypomniał o kompetencjach państw w tym zakresie.  

➢ W związku z dietami opartymi na produktach roślinnych obywatele zasugerowali, że należy 

znaleźć równowagę i dążyć do synergii z podobnymi środkami grupy roboczej ds. zdrowia.  

➢ Inne osoby podkreśliły, jak ważne jest, by grunty rolne nie były wykorzystywane do produkcji 

paszy, co pozwoli UE osiągnąć większą niezależność w produkcji żywności.  

  

3. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 

 
Przewodnicząca i rzecznik zamknęli posiedzenie, ogłosili, że kolejne projekty wniosków zostaną 

rozesłane w poniedziałek, i przypomnieli członkom, że ostatnie posiedzenie grupy roboczej odbędzie 

się 7 kwietnia. 

 


