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ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 
Az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport, elnök: Pasková asszony 

(Tanács/Csehország) 
2021. január 5., 16.00–18.00 (távoli részvétel) 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései  
 
Az ülés megnyitását követően az elnök emlékezteti a tagokat arra, hogy az ülést azért hívták össze, 
hogy lehetővé tegyék a 2021. december 17-én tartott utolsó ülésen megszakított vita folytatását. A 
megszavazott témák közül négyet korábban megvitattak, nevezetesen: i. energia; ii. közlekedés; iii. 
fenntartható fogyasztás és termelés. A fennmaradó témák a következők: i. mezőgazdaság; ii. biológiai 
sokféleség; iii. táj és építkezés iv. a hozzáállás és a viselkedés megváltoztatása; és v. támogatások és 
adózás. 
Az elnök emlékezteti a tagokat, hogy az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem/egészségügy” európai 
polgári vitacsoport ülésére a hétvégén Lengyelországban kerül sor, és hogy ajánlásaikat a 
munkacsoport következő ülésén vitatják meg. 
Az elnök megismétli, hogy a korábbi ülésekhez hasonlóan először a polgárok kapnak szót minden 
témában. Elmondja továbbá, hogy a decemberi ülés összefoglalójának tervezetét hamarosan 
megküldik a munkacsoport tagjainak. 
 

2. A különböző témák köré csoportosított vita 
 
Mezőgazdaság: 

• a közös agrárpolitikának a regionális körülményekhez igazíthatónak, kevésbé 

központosítottnak és nagyratörőbbnek kell lennie; 

• kérik a támogatások fokozottabb ellenőrzését – uniós szinten is – a tekintetben, hogy a 

forrásokat rendeltetésszerűen/a kedvezményezettek által igényelt módon használják-e fel; a 

támogatást fiatal mezőgazdasági termelőknek és innovatív termelési technikákra kell juttatni, 

és ellensúlyozni kell a magasabb költségeket; a kisebb gazdaságok több munkahelyet 

teremtenek és vonzóvá teszik a vidéki területeket; 

• a felelősségteljes mezőgazdaságnak figyelembe kell vennie az éghajlati hatásokat, és azoknak 

megfelelően kell alkalmazkodnia; a kutatás során azonosítani kell az árvizeknek vagy 

erdőtüzeknek kitett területekhez igazított növénykultúrákat a sikertelen betakarítás 

elkerülése érdekében; a mezőgazdasági termelésre alkalmas talajt védeni kell; az ilyen 

területeket túl gyakran jelölik ki építési területnek és zárják le; 

• a fenntartható erdők uniós szintű meghatározására van szükség az erőforrások fenntartható 

kiaknázása, a munkahelyteremtés és az erdők biológiai sokféleségének megőrzése 

érdekében, ugyanakkor elő kell mozdítani az újraerdősítést; 

• további kérdések merülnek fel: i. az élelmiszer-áruházakban a származási ország 

feltüntetésével egyértelmű eredetiségi címkézésre vonatkozó szigorú szabályok; ii. az EU 

függetlensége a vetőmagtermesztés tekintetében; iii. a talajok víz- és széleróziójának uniós 
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szintű megközelítése; iv. a glifozát uniós piaci jóváhagyásának megszüntetése, valamint a 

növényvédő szerek és műtrágyák célzott használatának kérdése, különösen a biogazdaságok 

közelében; v. a géntechnológiával módosított szervezetek betiltása és vi. a helyi termelés 

lehető legnagyobbra növelése és az élelmiszerek behozatalának csökkentése; 

• a mezőgazdasági ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 70%-a az állattenyésztésből 

származik; következésképpen át kell gondolni a húsfogyasztás csökkentését; 

• támogatni kell azokat, akik mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, különösen akkor, ha 

hozzájárulnak a biológiai sokféleséghez, az élelmiszer-biztonsághoz és az élelmiszerek 

rendelkezésre állásához; az élelmiszeráraknak tükrözniük kell a CO2-költségeket; ugyanakkor 

a környezeti problémák nem tolhatók át a világ más részeire a termelés áthelyezésével, és a 

fogyasztói áraknak megfizethetőnek kell maradniuk; 

• a támogatásoknak a szolgáltatásokra és a minőségre kell irányulniuk, nem pedig a megművelt 

területekre; modern szemléletű mezőgazdaságra van szükség, amely garantálni tudja az 

élelmiszer-biztonságot, beleértve új nemesítési technikák átgondolását a mezőgazdaság 

környezetbarátabbá tétele érdekében, egyúttal hatékonyabbá is téve azt. 

Biológiai sokféleség  

• különböző szennyező anyagokkal foglalkoznak – a Földközi-tenger spanyolországi partszakasza 

feletti légi közlekedésből származó kerozinkiengedésektől kezdve a növényvédő szerekig és az 

endokrin károsító anyagokig; különösen ez utóbbiaknak az európai méhpopulációkra gyakorolt 

hatása ad komoly aggodalomra okot; 

aggályok merülnek fel a túlhalászással, többek között az Egyesült Királyság vizeihez való 
korlátozott hozzáférés miatt, és a rovarok kihalásával kapcsolatban; 

• növelni kell a biológiai sokféleséggel kapcsolatos projektek finanszírozását és a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos jogszabályok ismertségét a nemzetközi színtéren; 

• a szakpolitikáknak, mint például „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiában bemutatottaknak, 

jogilag kötelező erejű célkitűzéseket kell tartalmazniuk (a növényvédő szerek használatának 

csökkentése vagy tér biztosítása a biológiai sokféleség számára a mezőgazdaságban); a talajra 

vonatkozó uniós jogi keretet a lehető leghamarabb el kell fogadni; meg kell vitatni a fajokat 

érintő, nem jól ismert veszélyeket és szennyezéstípusokat, például a fényszennyezést. 

 
Táj és építkezés  

• aggályok merülnek fel a megújuló energiaforrásoknak (szél- vagy naperőműparkok) a tájképre 

gyakorolt hatásaival kapcsolatban; a szélerőműparkoknak újrafeldolgozhatónak kell lenniük;  

• kezelni kell a növekvő nyersanyaghiányt; az új építőanyagok fejlesztésén kívül (a beton és a fa 

mint korlátozott erőforrások elkerülésével) az anyagok újrafeldolgozására és a meglévő 

épületek felújítására kell helyezni a hangsúlyt, ahelyett, hogy új épületeket építenének – ebben 

az összefüggésben a kőbányák szennyező hatásait (lég- és zajszennyezés) is megemlítik;  

• felmerül a barnamezős területek építkezések céljára való felhasználásának vagy a használaton 

kívüli épületek használatának kérdése; 

• az energiafogyasztás csökkentésére kell összpontosítani, többek között szigetelés révén is; az 

építőipar az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős forrása, és a Bizottság felújítási hulláma 
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napelem-felszerelési hullámmal párosulhatna; nagyobb hangsúly fektetése a zöld építészetre 

a városokban (zöld falak/zöld tetők). 

• figyelembe kell venni az összes környezetbarát intézkedés költségeit. 

 
A hozzáállás és a viselkedés megváltoztatása, támogatások és adózás (közösen megvitatott témák) 

• a pazarló magatartást úgy kell kezelni, hogy támogatjuk a magatartásbeli változásokat, és az 

iskolákra és a fiatal nemzedékekre összpontosítva az oktatást tesszük e változások alapjává; 

• a világűrt és az energiát a lehető legkisebb mértékben kellene felhasználni annak érdekében, 

hogy a 7 milliárd fős népességű világban elkerülhető legyen a túlfogyasztás;  

• az egyéni viselkedés megváltoztatása mellett a közpolitikának támogatnia kell a strukturális 

változásokat is, például azáltal, hogy a közbeszerzési pályázatok terén pozitív változásokat ér 

el; 

• kritikát fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy az EU az energiabehozatal modelljére 

összpontosít, valamint hogy csak Olaszországban 19 milliárd EUR támogatást fizettek fosszilis 

tüzelőanyagok termelőinek; ezeket a forrásokat megújuló energiaforrásokra, valamint a 

magas energiaárak által a fizetési problémákkal küzdő emberekre gyakorolt hatások 

enyhítésére kellene fordítani; 

• egy inkább növényi alapú étrend pozitív viselkedésbeli változást jelentene. 

 
3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök köszönetet mond minden tagnak a részvételükért, és bejelenti, hogy a munkacsoport 
következő ülésére és a konferencia plenáris ülésére január 21–22-én kerül sor. 
 
 


