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TERVEZET – ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV 

Az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport, elnök: Pasková asszony 

(Tanács/Csehország) 

2022. április 7., 18.00–21.00, csütörtök 

 

1. Az elnök és a szóvivő megnyitója  

Az elnök kifejti, hogy ez az ülés lesz a munkacsoport utolsó ülése, és az ülés célja a plenáris ülésre 

benyújtandó javaslattervezetek véglegesítése. Hangsúlyozza, hogy jelentős előrelépés történt, de az 

utolsó lezáratlan kérdéseket még meg kell vitatni. Az eszmecsere során az összes javaslattal külön-

külön, fordított sorrendben foglalkoznak.  

 

2. Eszmecsere 

 

1. CÉLKITŰZÉS: 

Biztonságos, fenntartható, igazságos, felelősségteljes és megfizethető élelmiszer-termelés, 

tiszteletben tartva a fenntarthatósági elveket, a környezetet, a biológiai sokféleséget és az 

ökoszisztémákat, biztosítva ugyanakkor az élelmezésbiztonságot 

Az 1. célkitűzéssel kapcsolatban felmerül a zöld és kék gazdaság hangsúlyozásának szükségessége, és 

megállapodás születik arról, hogy az 1. intézkedésben a „magas” szót törölni kell a „magas 

termelékenység” kifejezésből. Ezenkívül a mezőgazdasági termelőknek nyújtott képzés 

szükségességét kiterjesztik a mezőgazdasági termelők által nyújtott képzésre is. 

 

2. CÉLKITŰZÉS: 
A biológiai sokféleség és a táj védelme és helyreállítása, valamint a szennyezés felszámolása 
A 2. célkitűzésről szóló megbeszélések középpontjában az 5. és a 7. intézkedés áll, és számos 

szövegmódosításról is megállapodás születik. Az erdőtelepítésre vonatkozó 5. intézkedést illetően 

megállapodnak abban, hogy a nemzeti sajátosságokat   

az újraerdősítésre vonatkozó kötelező nemzeti célkitűzések ajánlása során is elismerik.  A 7. intézkedés 

kapcsán több javaslatot is felvetnek és támogatnak a vízforrások védelmének javításával, valamint a 

tengeri üzemanyagok és technológiák kutatására és finanszírozására vonatkozó szöveg 

megerősítésével kapcsolatban. 

 

3. CÉLKITŰZÉS: 

Az európai energiabiztonság fokozása és az EU energiafüggetlenségének megerősítése az igazságos 

átállás biztosítása mellett, valamint elegendő, megfizethető és fenntartható energia biztosítása az 
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európaiak számára. Az éghajlatváltozás kezelése, amelynek keretében az EU globális vezető 

szerepet tölt be a fenntartható energiapolitikában, és a globális éghajlat-politikai célok tiszteletben 

tartása 

 

 

A tagok általánosságban támogatják a célkitűzést, és e tekintetben felvetik az energiafüggetlenség 

megvalósításának szükségességét. Az e célkitűzéshez tartozó 1. intézkedést illetően támogatják, hogy 

jelezni kell, hogy a cél a zöld átállás „megvalósítása”, és amikor csak lehetséges, gyorsítása. Azt is 

felvetik, hogy ezt „különösen” a megújuló energiába történő beruházások révén kell végrehajtani. 

A villamosenergia-hálózatra vonatkozó 3. intézkedést illetően a tagok megállapodnak abban, hogy azt 

a biztonság fokozása és a megújuló energiára való átállás érdekében kiterjesztik a hálózat 

„karbantartására” és „átalakítására”.  

A megújulóenergia-technológiákra vonatkozó 5. intézkedést illetően hosszas vita folyik  

a hidrogén szerepéről. Végül a hidrogén „felhasználására” való utalást kiterjesztik a hidrogén 

„előállítására és felhasználására”.  

További hangsúlyt kap a munkavállalók és a munkahelyek védelmének fontossága, és azt javasolják, 

hogy ezt foglalják bele a 8. intézkedésbe. 

Ismét megvitatják a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos megszüntetéséről szóló 10. 

intézkedést, de végül nem születik megállapodás szövegmódosításról. 

 

4. CÉLKITŰZÉS:  

Magas színvonalú, korszerű, zöld és biztonságos infrastruktúra biztosítása, biztosítva a 

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

révén 

 

Az e célkitűzéshez tartozó jelenlegi intézkedések széles körű támogatást élveznek. A tagok megvitatják 

a nehezen villamosítható járműveket célzó technológiák használatát, és a szöveg módosításaként 

felvetik a szigeti régiók bevonásának szükségességét. 

 

5. CÉLKITŰZÉS: 

Az anyagok jobb felhasználása és kezelése az EU-n belül annak érdekében, hogy az Unió 

körforgásosabbá és önállóbbá váljon, csökkentve függőségét. Körforgásos gazdaság kiépítése a 

fenntartható uniós termékek és termelés előmozdítása révén. Annak biztosítása, hogy az EU piacán 

forgalomba hozott valamennyi termék megfeleljen a közös uniós környezetvédelmi előírásoknak 

 

A 6. intézkedés, amelynek célja, hogy a termékek használatával és javításával kapcsolatos 

tudásplatformot hozzon létre, vita tárgyát képezi a „használat” fogalma tekintetében, és egyetértés 

születik a „fenntartható” vagy „hosszabb távú” használat beillesztéséről. A fogyasztói szervezetek által 

kifejlesztett tudás szerepét ki kell emelni.  

A tervezett elavulásról szóló 7. intézkedésbe beillesztenek néhány differenciáltabb megfogalmazást, 

többek között a korai és idő előtti elavulást, valamint azt, hogy a pótalkatrészeknek hozzáférhetőknek 

kell lenniük a fogyasztók számára. Vita folyik arról, hogy a pótalkatrészeknek legalább hány évig 
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kellene rendelkezésre állniuk, de ennek meghatározását a termékek sokfélesége és a termékek eltérő 

használata miatt számos tag nem tartja lehetségesnek.  

A másodlagos nyersanyagok piacára vonatkozó 8. intézkedést illetően megállapodnak abban, hogy fel 

kell hívni a figyelmet az elsődleges nyersanyagok intelligensebb és kisebb mértékű  

felhasználására. 

A környezetkárosító termékek reklámozásának korlátozására vonatkozó 12. intézkedést megvitatják, 

de végül nem születik megállapodás szövegmódosításról.  

 

6. CÉLKITŰZÉS: 

A környezettel, az éghajlatváltozással, az energiafelhasználással és a fenntarthatósággal 

kapcsolatos ismeretek, tudatosság, oktatás és párbeszédek előmozdítása 

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos kötelező iskolai oktatásról szóló 6. intézkedés és az oktatásról 

szóló 7. intézkedés tekintetében megállapítást nyer, hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, és 

hogy a jelenlegi Szerződés nem teszi lehetővé az iskolai tantervek előírását. Azt is megjegyzik, hogy az 

1. célkitűzés 6. intézkedése beilleszthető a 6. célkitűzés 6. intézkedésébe. 

 

3. Az elnök lezárja az ülést 

 
Az elnök és a szóvivő lezárja az ülést, és az elnök emlékezteti a tagokat, hogy a javaslatokat az április 

9-én, szombaton tartandó plenáris ülésen vitatják meg. 

 


