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SKRÓCONY PROTOKÓŁ 
Grupa robocza ds. zmiany klimatu i środowiska, pod przewodnictwem Anny Paskovej (Rada, 

Czechy) 
5 stycznia 2021 r., w godz. 16.00–18.00 (zdalnie) 

 
 

1. Uwagi wstępne przewodniczącej  
 
Po otwarciu posiedzenia przewodnicząca przypomniała posłom, że miało ono na celu kontynuowanie 
dyskusji rozpoczętej na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 17 grudnia 2021 r. Cztery z tematów 
poddanych pod głosowanie omówiono wcześniej: i) energia; ii) transport; i iii) zrównoważona 
konsumpcja i produkcja. Pozostałe tematy do omówienia to: i) rolnictwo; ii) różnorodność biologiczna; 
iii) krajobraz i budownictwo; iv) zachęcanie do zmiany postaw i zachowań; oraz v) dotacje i 
opodatkowanie. 
Przewodnicząca przypomniała posłom, że europejski panel obywatelski ds. zmiany klimatu i 
środowiska/zdrowia odbędzie się w weekend w Polsce oraz że grupa robocza omówi zalecenia panelu 
na następnym posiedzeniu. 
Przewodnicząca powtórzyła, że – podobnie jak podczas poprzednich posiedzeń – na każdy z tematów 
najpierw głos będą mieli obywatele. Oświadczyła również, że członkowie grupy roboczej otrzymają 
wkrótce projekt podsumowania grudniowego posiedzenia. 
 

2. Dyskusja na następujące tematy: 
 
Rolnictwo: 

• Wspólna polityka rolna powinna być dostosowana do kontekstu regionalnego, mniej 

scentralizowana i bardziej ambitna. 

• Potrzeba większej kontroli dotacji, również na szczeblu UE, pod kątem wykorzystywania 

środków zgodnie z przeznaczeniem / zgodnie z deklaracją beneficjentów. Wsparcie trzeba 

przeznaczyć dla młodych rolników i innowacyjnych technik produkcji, aby zrekompensować 

wyższe koszty. Mniejsze gospodarstwa tworzą więcej miejsc pracy i zwiększają atrakcyjność 

obszarów wiejskich. 

• Odpowiedzialne rolnictwo powinno uwzględniać wpływ na klimat i odpowiednio się 

dostosować. W ramach badań należy określić uprawy dostosowane do obszarów podatnych 

na powodzie lub pożary lasów, aby uniknąć strat zbiorów. Trzeba chronić potencjał rolny 

gleby; zbyt często zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych i przeznacza je pod zabudowę. 

• UE potrzebuje ogólnounijnej koncepcji zrównoważonych lasów, aby zapewnić zrównoważone 

pozyskiwanie zasobów, tworzenie miejsc pracy i ochronę różnorodności biologicznej lasów. 

Jednocześnie trzeba promować ponowne zalesianie. 

• Dalsze poruszane kwestie: i) rygorystyczne przepisy dotyczące jasnego oryginalnego 

oznaczania kraju pochodzenia na etykietach towarów w supermarketach; ii) niezależność UE 

w zakresie produkcji materiału siewnego; iii) ogólnounijne podejście do erozji wodnej i 

wietrznej gleby; iv) zaprzestanie zatwierdzania glifosatu na rynku UE i zajęcie się kwestią 

ukierunkowanego stosowania pestycydów i nawozów, zwłaszcza w pobliżu gospodarstw 
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ekologicznych, (v) zaprzestanie stosowania GMO i rolnictwa przemysłowego oraz vi) 

maksymalizacja produkcji lokalnej i ograniczenie importu żywności. 

• 70 % emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa pochodzi z hodowli zwierząt. W 

związku z tym trzeba zastanowić się nad zmniejszeniem spożycia mięsa. 

• Konieczność dotowania osób prowadzących działalność rolniczą, zwłaszcza jeśli przyczyniają 

się one do różnorodności biologicznej, bezpieczeństwa żywności i dostępności żywności. 

Ceny żywności powinny odzwierciedlać koszty emisji CO2. Jednocześnie nie można przenosić 

problemów środowiskowych w inne części świata w wyniku przeniesienia produkcji. Należy 

też utrzymać przystępne ceny konsumpcyjne. 

• Dotacje powinny być przeznaczone na usługi i jakość, a nie na obszary rolne. Trzeba stworzyć 

nowoczesną wizję rolnictwa, która może zapewnić bezpieczeństwo żywności, a także rozważyć 

nowe techniki hodowli, aby rolnictwo stało się bardziej wydajne i bardziej przyjazne dla 

środowiska. 

Różnorodność biologiczna  

• Uwzględniono różne substancje zanieczyszczające – od odpadów pochodzących z paliwa 

lotniczego nad hiszpańskim wybrzeżem Morza Śródziemnego po pestycydy i substancje 

zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Szczególnie niepokojący jest wpływ 

pestycydów i substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego na populacje 

pszczół w Europie. 

Wyrażono także obawy dotyczące przełowienia, do którego dochodzi również w wyniku 
ograniczonego dostępu do wód Zjednoczonego Królestwa, a także wymierania owadów. 

• Trzeba zwiększyć finansowanie projektów w zakresie różnorodności biologicznej i wiedzy na 

temat przepisów dotyczących różnorodności biologicznej na arenie międzynarodowej. 

• Strategie polityczne, takie jak te przedstawione w strategii „Od pola do stołu”, muszą mieć 

prawnie wiążące cele (w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów lub przestrzeni dla 

różnorodności biologicznej w rolnictwie). Należy jak najszybciej przyjąć unijne ramy prawne 

dotyczące gleby. Trzeba omówić zagrożenia i rodzaje zanieczyszczeń dotyczące mniej znanych 

gatunków, takie jak zanieczyszczenie świetlne. 

 
Krajobraz i budownictwo  

• Wyrażono obawy dotyczące wpływu odnawialnych źródeł energii na krajobraz (farmy 

wiatrowe lub słoneczne). Farmy wiatrowe powinny nadawać się do recyklingu.  

• Trzeba rozwiązać problem rosnącego braku surowców. Oprócz opracowania nowych 

materiałów budowlanych (unikanie betonu i drewna jako ograniczonych zasobów) trzeba 

położyć nacisk na recykling materiałów i modernizację istniejących budynków, a nie na budowę 

nowych – w tym kontekście wspomniano również o zanieczyszczającym wpływie 

kamieniołomów (zanieczyszczenie powietrza i hałas).  

• Poruszono kwestię wykorzystania terenów zdegradowanych pod budowę oraz temat 

nieużywanych budynków.  

• Skupienie się na zmniejszeniu zużycia energii, w tym poprzez izolację. Sektor budowlany jest 

ważnym źródłem emisji gazów cieplarnianych, a falę renowacji Komisji można połączyć z falą 

słoneczną. Większy nacisk na zieloną architekturę w miastach (zielone ściany/zielone dachy). 

• Trzeba wziąć pod uwagę koszty wszystkich działań ekologicznych. 
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Zmiana postaw i zachowań, subsydiowania i opodatkowania (tematy omawiane łącznie) 

• Trzeba zająć się problemem marnotrawstwa poprzez dotowanie zmian zachowań oraz 

kształtowanie nowych postaw w oparciu o edukację, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i 

młodych pokoleń. 

• Przestrzeń kosmiczna i energia powinny być wykorzystywane w jak najmniejszym stopniu, aby 

uniknąć nadmiernej konsumpcji w świecie, który liczy już 7 mld mieszkańców.  

• Oprócz indywidualnych zmian zachowań polityka publiczna musi wspierać zmiany 

strukturalne, np. poprzez ukierunkowanie przetargów publicznych na pozytywne zmiany. 

• Przedmiotem krytyki była koncentracja UE na modelu importu energii, a także dotacja w 

wysokości 19 mld EUR wypłacona producentom paliw kopalnych we Włoszech. Środki te 

trzeba było przeznaczyć na odnawialne źródła energii oraz na zabezpieczenia przed skutkami 

wysokich cen energii dla osób, które mają trudności z płatnościami. 

• Przykładem pozytywnej zmiany zachowań byłaby dieta oparta większym stopniu na roślinach. 

 
3. Końcowe uwagi przewodniczącej 
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim posłom za udział w posiedzeniu i ogłosiła, że następne 
posiedzenie grupy roboczej i sesja plenarna konferencji odbędą się 21 i 22 stycznia. 
 
 


