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

Czechy) 
21 stycznia 2021 r. w godz. 16.00–18.00 (forma hybrydowa) 

 
1. Uwagi wstępne przewodniczącej 
 
Przewodnicząca otworzyła posiedzenie, informując, że skrócony protokół pierwszego posiedzenia 

grupy roboczej został przyjęty i powinien już być dostępny online. Kolejne posiedzenie grupy roboczej 

odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r., kiedy to w bardziej szczegółowy sposób omówiona zostanie 

kwestia sposobu przełożenia zaleceń na wnioski. W dniu 25 marca 2022 r. grupa robocza będzie 

prowadzić dalsze dyskusje na temat wniosków; prawdopodobnie zostanie zaplanowane dodatkowe 

spotkanie w późniejszym czasie.  

Pierwszym punktem porządku obrad są sprawozdania obywateli z europejskiego panelu 

obywatelskiego i krajowych paneli obywatelskich, po czym zaplanowano dyskusje nad czterema 

grupami tematów: 1) rolnictwo, produkcja żywności i różnorodność biologiczna; 2) energia, transport 

i zmiana klimatu; 3) zrównoważona konsumpcja i produkcja; 4) informowanie, świadomość, dialog. 

 

2. Sprawozdania obywateli – europejski panel obywatelski i krajowe panele obywatelskie  

Przedstawiciel europejskiego panelu obywatelskiego: 

Spośród 64 zaleceń przygotowanych w Natolinie wybrano 51, które zyskały ponad 70-procentowe 

poparcie, z czego 34 dotyczyły zmiany klimatu i środowiska.  

W odniesieniu do energii: należy zoptymalizować systemy elektroenergetyczne poprzez obowiązek 

stosowania filtrów CO2 w istniejących elektrowniach węglowych, a także jak najlepiej wykorzystywać 

nadwyżki produkcji będące wynikiem wytwarzania ekologicznych paliw, takich jak wodór i biopaliwa.  

Należy znaleźć sposoby na ograniczenie zużycia energii, motywować ludzi do zużywania mniejszej 

ilości energii poprzez system premiowy wdrażany w celu oszczędzania energii. Należy także 

przeznaczyć fundusze na badania nad rozwojem nowych metod wytwarzania zielonej energii. W 

kwestii transportu obywatele zalecili standaryzację systemu kolejowego w UE, połączenie obszarów 

wiejskich i zapewnienie wszystkim bezpiecznego transportu publicznego po przystępnej cenie, a także 

odejście od mobilności indywidualnej na rzecz mobilności współdzielonej. Jeśli chodzi o 

zrównoważoną i odpowiedzialną konsumpcję, należy ograniczyć reklamowanie produktów 

szkodliwych dla środowiska, wprowadzić zakaz używania niezrównoważonych opakowań i wspierać 

stosowanie produktów, które można łatwo ponownie wykorzystać w gospodarce o obiegu 

zamkniętym jako surowce. 
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W odniesieniu do rolnictwa: należy propagować i wspierać rolnictwo ekologiczne i regionalne, zmienić 

kryteria przyznawania dotacji, ograniczyć użycie pestycydów, a także unikać monokultury i masowej 

hodowli zwierząt, aby przywrócić równowagę w ekosystemie. Należy promować rozwój rolnictwa 

wertykalnego, aby zyskać więcej obszarów chronionych, a także należy szkolić i wspierać rolników we 

wdrażaniu ekologicznych praktyk rolniczych oraz inwestować w ponowne zalesianie.  

Przedstawiciel francuskiego krajowego panelu obywatelskiego: 

Zalecenia skupiały się wokół tematu ograniczenia zużycia energii. Należy zużywać mniej energii 

poprzez unikanie wykorzystywania nadmiernych ilości energii; w tym kontekście ważne jest również 

wspieranie funduszy badawczych na rzecz innowacji. Transport kolejowy powinien być dostępny w 

całej Unii. Istotne jest, aby rozwijać rynek zielonego wodoru oraz zharmonizować podatki i dotacje dla 

środków transportu – bilety lotnicze nie powinny być tańsze niż bilety na pociąg. Wspólna polityka 

rolna (WPR) musi sprzyjać jakości produktów i rozwojowi dobrych praktyk, zapewniając przy tym 

lepszą ochronę naturalnym obszarom i ekosystemom. Ponadto istnieje potrzeba „relokalizacji” 

systemów produkcyjnych, aby zapewnić krótkie, lokalne łańcuchy produkcji, a także konieczność 

poprawy ochrony ekosystemów w przyrodzie oraz utworzenia stref ochronnych na obszarach 

miejskich i wiejskich. Trzeba również wprowadzić podatek węglowy, który byłby sposobem karania 

osób dopuszczających się nadużyć w postaci pseudoekologicznego marketingu.  

Przedstawiciel niemieckiego krajowego panelu obywatelskiego: 

W zaleceniach pierwszego oficjalnego krajowego forum obywatelskiego w Berlinie (Niemcy) 

podkreślono konieczność wprowadzenia regulacji dotyczącej gwarantowanego okresu trwałości 

produktów, tj. ustanowienia prawnej gwarancji na maksymalnie wydłużony, gwarantowany okres 

trwałości określonych produktów wytwarzanych i sprzedawanych w UE, a także zapewnienia 

konsumentom przejrzystości w tej kwestii. Ponadto należy ustanowić klimatyczne cła przywozowe – 

przekazywane jako pieniężny ekwiwalent szkód klimatycznych – wraz z wprowadzeniem w odniesieniu 

do niektórych produktów systemu punktowego dotyczącego zrównoważonego rozwoju. 

Przedstawiciel holenderskiego krajowego panelu obywatelskiego: 

68 % Holendrów twierdzi, że UE powinna przyjąć rolę lidera w walce ze zmianą klimatu i opracować 

jasną wizję dotyczącą przyszłości. Ponadto ich zdaniem obywatele powinni dostosować swoje 

zachowania w celu zmiany obecnej sytuacji. Zamiast wzajemnie się obwiniać, państwa muszą dążyć 

do porozumień, wymieniać wiedzę i wspólnie znajdować rozwiązania. Konieczny jest lepszy, 

sprawiedliwszy i prostszy system ograniczania emisji CO2. Informacje dotyczące wyzwań związanych 

ze zmianą klimatu muszą być precyzyjniejsze i przekazywane w bardziej pozytywny sposób poprzez 

jednoczesne wskazywanie na istniejące szanse. Liderzy powinni także dawać dobry przykład; mowa 

m.in. o rzadszych podróżach lotniczych i większej liczbie spotkań zdalnych. 

 

3. Dyskusja na następujące tematy:  

1) Rolnictwo, produkcja żywności i różnorodność biologiczna 

- Ustanowienie nowych obszarów chronionych dla gatunków zagrożonych wyginięciem. 

- Procesy produkcji mięsa, m.in. masowa hodowla bydła na potrzeby produkcji mięsa, powinny być 

bardziej regulowane, a ich stosowanie w miarę możliwości ograniczone. 

- Zdaniem niektórych istnieje potrzeba zajęcia się kwestią rolnictwa intensywnego; inni uważają, że 

do celów legislacyjnych termin „rolnictwo intensywne” musi być ostrożnie i precyzyjnie 
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zdefiniowany, na co niektórzy odpowiedzieli, że jest to również uwzględnione w unijnej strategii 

„Od pola do stołu”. 

- Unikanie nadmiernego stosowania pestycydów w rolnictwie intensywnym i wykorzystywanie 

leków wyłącznie do leczenia chorych zwierząt, a nie w celach profilaktycznych, co pozwoli 

zapobiec powstawaniu drobnoustrojów lekoopornych.  

- Należy dokonać przeglądu europejskiej wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu dopilnowania, by 

mechanizm dotacji wspierał ekologiczne praktyki rolnicze. Niektórzy argumentowali, że 

zreformowana WPR została przyjęta na okres do 2027 r. i wspiera już rolnictwo ekologiczne. 

Należy również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa żywności.  

- Potrzeba wprowadzenia w Europie nowego modelu gospodarczego – niekoniecznie 

skoncentrowanego na zwiększonej produkcji – w celu zapewnienia bardziej równomiernej 

dystrybucji zasobów. Zrównoważona transformacja nie powinna odbywać się kosztem 

najsłabszych; pierwszeństwo należy dać działaniom ukierunkowanym na osoby doświadczające 

ubóstwa energetycznego.  

- Należy jasno stwierdzić, że to dzięki dialogowi możemy dokonać transformacji naszego 

społeczeństwa. Należy podejmować starania, aby zagwarantować, że budżet UE – poprzez 

fundusze społeczne w rozbiciu na szczeblu krajowym i regionalnym – wykorzystywany jest na 

działania na rzecz społeczeństwa bardziej przyjaznego dla klimatu, a wszystko to w ramach dialogu 

mającego doprowadzić do konsensusu. 

- UE musi zachować ostrożność zwłaszcza w przypadku swoich umów handlowych, jeśli chodzi o 

wynikający z nich wpływ na środowisko. Konieczne są strategiczne plany na szczeblu krajowym, 

aby zapewnić ochronę różnorodności biologicznej i bezpieczeństwo żywnościowe.  

- Środowiska naturalne państw członkowskich różnią się od siebie, dlatego istotne jest 

uwzględnienie specyfiki każdego regionu.  

- Niektórzy obywatele stwierdzili, że ich rolą jest raczej opisywanie pożądanych wyników, a to 

politycy odpowiadają za opracowanie konkretnych rozwiązań i zaplanowanie środków 

finansowych niezbędnych do ich wdrożenia.  

 

2) Energia, transport i zmiana klimatu 

- Należy zapewnić koszyk energetyczny na miarę naszych ambitnych planów w zakresie środowiska, 

a także wspierać inwestycje i badania naukowe. Ograniczenie emisji i zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii wymaga czasu, a zatem nadal konieczne są alternatywne, 

niskoemisyjne źródła energii, które mogłyby zastąpić powodujące większe zanieczyszczenia źródła 

energii takie jak węgiel.  

- Przykładem jest zielony wodór, nawet jeśli wymaga on dużych nakładów inwestycyjnych z uwagi 

na ilość energii niezbędną do jego produkcji. Kluczową potrzebą pozostaje odejście od paliw 

kopalnych i propagowanie samochodów elektrycznych.  

- Jeśli chodzi o transformację energetyczną, konieczne są paliwa przejściowe takie jak gaz, przy czym 

nie należy nadmiernie polegać na Rosji jako dostawcy; należy podkreślić, jak ważne są nowe 

projekty, nowe sposoby zapewniania zielonej energii w Europie, które pozwolą, by nie była ona 

zależna od jednego źródła.  

- Niektórzy sprzeciwili się wspieraniu energii jądrowej, z kolei inni uczestnicy z aprobatą odnieśli się 

do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Pojawiły się również głosy 

podkreślające potrzebę zapewnienia bezpiecznej energii stanowiącej warunek wstępny 

dobrobytu obywateli.  

- Należy wspierać transport publiczny i uwzględnić go w transformacji naszych obszarów wiejskich. 

Konieczna jest odpowiednia strategia instytucjonalnych działań następczych.  
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- UE nie zdołała poczynić żadnego kroku naprzód w kwestii standaryzacji kolei, co ma kluczowe 

znaczenie.  

Zapewnienie pociągów dużych prędkości i pociągów nocnych wymaga ustanowienia w Europie 

jednego standardu, jeśli chodzi o system zasilania kolei.  

- Wyrażono szerokie poparcie dla zwiększenia inwestycji w transport publiczny, podkreślono 

jednak, że aby transport publiczny był niezawodny, wydajny i przystępny cenowo, musi pozostać 

w gestii publicznej, a nie w rękach prywatnych. Należy pamiętać, że wiele zaleceń będzie miało 

konsekwencje społeczne i że nie należy pomijać tych konsekwencji. 

- Ważne jest, aby więcej osób rezygnowało z używania samochodów. Zmiany te będą jednak miały 

wpływ na przemysł samochodowy i na miliony pracowników, dlatego musimy głębiej rozważyć tę 

kwestię i opracować plany sprawiedliwej transformacji. 

- Obiekty emitujące CO2 należy wyposażyć w filtry, a budynki objąć regulacjami, tak by były one 

bardziej przyjazne dla środowiska.  

- Chociaż istnieje potrzeba inwestowania w transport kolejowy, w przyszłości nadal będziemy 

potrzebować transportu lotniczego, dlatego też konieczne jest, by znaleźć rozwiązanie 

zapewniające, by ceny wszystkich rodzajów transportu były właściwe, a poszczególne rodzaje 

transportu uwzględniały aspekty środowiskowe i społeczne. 

- Należy wspierać „niebieską gospodarkę”: środowisko morskie ulega degradacji na skutek 

przełowienia i zanieczyszczenia. Ochrona mórz i oceanów powinna być jednym z głównych celów 

działań o wymiarze ogólnoświatowym. 

- W ogólnym ujęciu należy zapewnić „sprawiedliwą transformację” za pomocą ram prawnych 

sprawiedliwej transformacji oraz zagwarantować odpowiednie finansowanie transformacji i 

większe finansowanie badań naukowych. 

 

3) Zrównoważona konsumpcja i produkcja 

- Wdrożenie standardowej etykiety dla produktów w całej UE, zawierającej informacje o ich 

zrównoważonym charakterze, możliwości poddania recyklingowi, procesie utylizacji oraz wpływie 

na zdrowie; dane te mogą być dostępne za pomocą kodu QR w postaci zestawienia i w łatwym do 

odczytu formacie.  

- UE powinna ściśle kontrolować opakowania szkodliwe dla środowiska. Można by wprowadzić 

zachęty finansowe, aby wesprzeć przedsiębiorstwa w przechodzeniu na opakowania w pełni 

ulegające biodegradacji.  

- Opakowania powinny być możliwie jak najmniejsze, aby oszczędzać surowce.  

- Obecny system kaucyjny należy rozbudować i ulepszyć, zapewniając jego jednakowy zakres we 

wszystkich państwach członkowskich i uwzględniając w nim szczególnie plastikowe i szklane 

butelki, a także możliwość włączenia innych rodzajów butelek i pojemników. 

- Należy wydłużyć obecny okres gwarancji na sprzęt elektroniczny oraz kontrolować ceny części 

zamiennych, aby w ten sposób propagować naprawianie i ograniczać utylizację.  

- Konieczne jest zapewnienie lepszych regulacji i przejrzystości, aby zapewnić i promować 

wprowadzanie na rynek produktów wytwarzanych w godziwych warunkach.  

- Ważne jest, aby pociągnąć przedsiębiorstwa do odpowiedzialności za ich łańcuchy dostaw, w tym 

części tych łańcuchów znajdujące się poza UE.  

- Istotnym aspektem jest wykorzystanie regionalnych łańcuchów wartości do tworzenia miejsc 

pracy i umacniania gospodarki lokalnej.  

 

4) Informowanie, świadomość, dialog 
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- UE wyznaczyła wiele ambitnych celów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i zgromadziła wiele 

rozwiązań, aby osiągnąć te cele. Powodem do obaw jest niemal zupełny brak realizacji tych celów 

przez państwa członkowskie; nie wszystkie państwa mają zasoby, by to uczynić. Czas zastanowić 

się nad ogólnoeuropejskim, opartym na współpracy podejściem, stworzyć z doświadczeń państw 

członkowskich bazę danych, którymi państwa te mogłyby się dzielić między sobą. 

- Należy zwiększyć dostęp do wiedzy na temat zmiany klimatu, np. przez utworzenie europejskiej 

platformy internetowej, na której byłyby publikowane oraz stale aktualizowane informacje i 

sprawozdania naukowe i która umożliwiłaby dialog obywateli z ekspertami w celu demistyfikacji 

zjawiska zmiany klimatu. 

- Ogólnie rzecz ujmując, normy przyjazne dla środowiska można wprowadzić jedynie w ramach 

ogólniejszych ram polityki i stałego dialogu.  

- Istnieje potrzeba wzmocnienia i dalszego rozwoju demokracji w miejscu pracy, przy czym 

pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych powinni być w ten proces w pełni 

zaangażowani. 

- UE powinna wzmocnić swoje przywództwo na arenie międzynarodowej i odgrywać istotną rolę w 

promowaniu ambitnych działań w dziedzinie klimatu i sprawiedliwej transformacji, na przykład w 

ramach ONZ. Takie globalne przywództwo jest szczególnie ważne, ponieważ wiele sektorów 

konkuruje na arenie międzynarodowej, a zatem przyjęcie środków klimatycznych tylko na szczeblu 

UE może mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwa i ich pracowników. 


