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TERVEZET – ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport, elnök: Pasková asszony 

(Tanács/Csehország) 

2022. április 1., péntek, 17.00–19.00 

 

A munkacsoport virtuális formában ülésezik, hogy lezárja a konferencia plenáris ülése elé terjesztendő 

javaslattervezetekről folytatott megbeszéléseket az éghajlatváltozással, az energiával és a 

közlekedéssel foglalkozó II. témakör, a fenntartható fogyasztással, csomagolással és termeléssel 

kapcsolatos III. témakör, valamint a tájékoztatással, tudatossággal, párbeszéddel és életmóddal 

kapcsolatos IV. témakör vonatkozásában.  

 

1. Az elnök és a szóvivő megnyitója  

 

Az elnök és a szóvivő köszönetet mond a képviselőknek eddigi munkájukért. Az elnök kifejti, hogy a 

további munka a fennmaradó elemekre fog összpontosítani. 

 

2. Eszmecsere 

 

Wojciechowski biztos részt vesz az ülésen, és felvázolja, hogy a közös agrárpolitika (KAP) reformja 

miként járulhat hozzá a polgárok ajánlásainak teljesítéséhez, többek között azáltal, hogy környezeti, 

társadalmi és gazdasági szempontból előmozdítja a fenntarthatóságot, valamint támogatja az 

éghajlatváltozás kezelésére, a természeti erőforrások megőrzésére és a biológiai sokféleség 

helyreállítására irányuló erőfeszítéseket, és ezáltal az európai zöld megállapodás fontos pillérét 

képezi. A biztos felhívja a figyelmet a KAP számos olyan intézkedésére, amelyek célja a zöldebb és 

fenntarthatóbb gazdálkodásra való áttérés. Ilyenek például az ökorendszerek, valamint a 

mezőgazdasági termelőknek nyújtott, a megélhetés segítését és a vidéki területek virágzásának 

biztosítását célzó támogatások. A biztos azt is hangsúlyozza, hogy az ukrajnai háború és a világjárvány 

rávilágított az élelmezésbiztonság kritikus fontosságára, és emlékeztet a Bizottság legutóbbi (március 

23-án elfogadott) közleményére, amely számos intézkedést határozott meg az élelmezésbiztonság 

védelme érdekében.  

 

3. célkitűzés: Az éghajlatváltozás kezelése és az európai energiabiztonság fokozása, figyelembe véve 

a geopolitikai hatásokat, valamint elegendő, megfizethető és fenntartható energia biztosítása az 

európaiak számára a globális vezető szerep megtartása és a globális éghajlatvédelmi célok 

tiszteletben tartása mellett  
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A 3. célkitűzés 9. intézkedésével induló megbeszélés során a következő kérdésekkel és javaslatokkal 

foglalkoznak: 

 

➢ Többek között ezek a szövegkiegészítési javaslatok merülnek fel: a szén-dioxid-szűrők 

pénzügyi támogatása, adócsalás elleni intézkedések, egy átmeneti időszakot követően, a 

veszteségek és károk kezeléséhez nyújtott támogatás, szigeti régiók.  

➢ A megbeszélések középpontjában az energiatárolásba és az éghajlatbarát technológiákba és 

innovációba történő beruházásokkal kapcsolatos intézkedések állnak.  

➢ Megvitatják annak szükségességét, hogy a továbbiakban ne támogassák a fosszilis 

tüzelőanyagokat, és ne finanszírozzák a hagyományos gázinfrastruktúrát. Bár általános 

egyetértés alakul ki a fenntarthatóbb energiaforrások felé való elmozdulás szükségességéről, 

a tagok azt is hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet rávilágít az energiabiztonság 

szükségességére, és hogy a hosszú távú cél a fokozatos megszüntetés, de átmeneti időszakra 

van szükség. 

 

4. célkitűzés: Magas színvonalú, korszerű és biztonságos infrastruktúra biztosítása, biztosítva a 

konnektivitást, többek között a vidéki területeken, különösen a tömegközlekedés révén 

 

A megbeszélés során a következő kérdésekkel és javaslatokkal foglalkoznak: 

➢ Többek között ezek a szövegkiegészítési javaslatok merülnek fel: zöld infrastruktúra, szigeti 

régiók, különösen a vidéki területek, biztonság, minden kerékpáros infrastruktúra, ahol 

léteznek hiteles alternatívák, a jövedelemhez kapcsolódóan. 

➢ Általános egyetértés alakul ki a célkitűzés meghatározásával kapcsolatban, és a 

megbeszélések középpontjában elsősorban az infrastruktúra zöld jellegének szükségessége, 

valamint a szigetállamok és/vagy a távoli területek sajátos körülményei állnak. 

➢ A rövid távú repülőjáratok korlátozásáról folytatott vita során felmerülnek az egyes régiók 

előtt álló gyakorlati nehézségek és az egyéb bonyodalmak, amelyek olyan kompromisszumhoz 

vezethetnek, amely összekapcsolja a rövid távú járatok korlátozását a hiteles alternatívákkal, 

valamint a vasúti hálózat javítására vonatkozó ajánlással.  

➢ Felmerül továbbá a szociális és méltányossági szempontok és figyelembevételének 

szükségessége a kibocsátásmentes mobilitásra való átálláshoz nyújtott támogatások és 

ösztönzők tekintetében. 

 

5. célkitűzés: Az anyagok jobb felhasználása és kezelése az Unión belül annak érdekében, hogy az 

Unió önállóbbá, körforgásosabbá és kevésbé sebezhetővé váljon. Jobb, fenntartható uniós 

termékek és termelés, valamint a körforgásos gazdaság előmozdítása: a közös uniós 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelő termékek (tartósabbak, könnyebben újrahasználhatók, 

javíthatók és újrafeldolgozhatók) 

 

A megbeszélés során a következő kérdésekkel és javaslatokkal foglalkoznak: 
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➢ Többek között ezek a szövegkiegészítési javaslatok merülnek fel: zöld hidrogén, QR-kód, 

szigorúbb szabványok, a függőség csökkentése, az uniós piacon forgalomba hozott termékek, 

digitális termékútlevél, az élelmiszer-pazarlás elkerülése, fenntartható uniós textilstratégia.  

➢ Javaslatok születnek arra vonatkozóan, hogy a szabványokra vonatkozó intézkedés 

konkrétabbá és szigorúbbá váljon a termelési szabványokkal kapcsolatban, és kifejezetten 

terjedjen ki az importált termékekre is. 

➢ Egy tag felveti, hogy a globális ellátási láncok felülvizsgálatára vonatkozó intézkedésben meg 

kell említeni a mezőgazdaságot, azonban annak nem szabad a mezőgazdaságra korlátozódnia.  

➢ A hulladékkal kapcsolatos intézkedést illetően javasolják, hogy – a hulladékkeletkezés 

megelőzésére és az újrahasználatra/újrafeldolgozásra vonatkozó célkitűzések jobb 

meghatározása révén – alkalmazzanak egyértelműbb nyelvezetet a hulladékkeletkezés 

elkerülésének módját illetően. A hulladékkal kapcsolatos intézkedések összevonására irányuló 

javaslat kedvező fogadtatásban részesül.  

➢ A betétdíjas rendszerekkel kapcsolatban a tárolóedényekre vonatkozó fejlett szabványok 

bevezetését javasolják.  

➢ Felmerül a javításhoz való jog az elavulás kezelése érdekében, és hangsúlyozzák annak 

fontosságát, hogy a pótalkatrészek hosszabb ideig hozzáférhetők legyenek.   

➢ A forgalomban lévő másodlagos nyersanyagokra vonatkozó megfogalmazást úgy alakítják át, 

hogy valódi piacot hozzon létre, és rendelkezéseket tartalmazzon a termékekben található 

másodlagos anyagok mennyiségére vonatkozóan.  

➢ A divattermékekre vonatkozó intézkedést illetően javasolják a fenntartható textiltermékekre 

vonatkozó uniós stratégiára való hivatkozást.  

 

6. célkitűzés: A környezettel, az éghajlatváltozással, az energiafelhasználással és a 

fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek, tudatosság és párbeszédek előmozdítása 

 

A megbeszélés során a következő kérdésekkel és javaslatokkal foglalkoznak: 

➢ Többek között ezek a szövegkiegészítési javaslatok merülnek fel: oktatás, interaktív, egész 

életen át tartó tanulás, a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek. 

➢ Felmerül, hogy az európai polgári vitacsoport eredeti ajánlásában a „tényeken alapuló 

interaktív platform” kifejezés szerepelt, és a tagok egyetértenek abban, hogy ezt be kell 

illeszteni.  

➢ Néhány tag hangsúlyozza, hogy az oktatási és képzési anyagokkal kapcsolatos 

intézkedéseknek figyelembe kell venniük az egész életen át tartó tanulás szempontját, 

valamint az átképzés és a tudományos kutatás szükségességét.  

➢ A környezetvédelem és az oktatás területén az Unió szerepének és fellépésének 

megerősítésével kapcsolatos intézkedést illetően egy tag emlékeztet az e területeken meglévő 

nemzeti hatáskörökre.  

➢ A növényi alapú étrendekkel kapcsolatban a polgárok azt javasolják, hogy teremtsenek 

megfelelő egyensúlyt és keressenek szinergiákat az egészségügyi munkacsoport hasonló 

intézkedéseivel.  
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➢ Mások hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a mezőgazdasági földhasználat tekintetében a 

hangsúlyt az állatok etetéséről helyezzék át a nagyobb fokú uniós élelmiszer-termelési 

szuverenitás biztosítására.  

  

3. Az elnök lezárja az ülést 

 
Az elnök és a szóvivő azzal zárja az ülést, hogy a javaslatok második tervezetét hétfőn körbeküldik, és 

emlékezteti a képviselőket, hogy a munkacsoport utolsó ülésére április 7-én kerül sor. 

 


