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PROJEKT SKRÓCONEGO PROTOKOŁU 

Grupa robocza ds. zmiany klimatu i środowiska, pod przewodnictwem A. Paskovej (Rada, Czechy) 

Czwartek 7 kwietnia 2022 r. w godz. 18.00–21.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez przewodniczącą i rzecznika  

Przewodnicząca wyjaśniła, że będzie to ostatnie posiedzenie grupy roboczej, a jego celem jest 

ukończenie projektów wniosków na sesję plenarną. Podkreśliła, że dokonano znacznych postępów, 

ale pozostało kilka kwestii, które należy przedyskutować. Podczas wymiany opinii odniesiono się do 

wszystkich wniosków pojedynczo w odwrotnej kolejności.  

 

2. Wymiana poglądów 

 

CEL 1: 

Bezpieczna, trwała, sprawiedliwa, uwzględniająca kwestie klimatyczne produkcja przystępnej 

cenowo żywności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, środowiska, ochrony 

różnorodności biologicznej i ekosystemów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 

żywnościowego: 

W odniesieniu do celu 1 mówiono o konieczności położenia nacisku na zieloną i niebieską gospodarkę 

oraz uzgodniono, by w wyrażeniu „gwarantują wysoką wydajność” w środku 1 usunąć słowo „wysoką”. 

Ponadto rozwinięto kwestię szkoleń dla rolników, by uwzględnić szkolenia przez nich prowadzone. 

 

CEL 2: 
Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz wyeliminowanie 
zanieczyszczenia 
Dyskusje dotyczące celu 2 skupiły się na środkach 5 i 7; uzgodniono szereg zmian w tekście. 

W środku 5, odnoszącym się do zalesiania, dodano uwzględnienie specyfiki krajów przy ustalaniu 

wiążących celów krajowych związanych z ponownym sadzeniem drzew.  

Pojawiło się i zostało zaakceptowanych wiele sugestii odnoszących się do środka 7. Dotyczyły one 

lepszej ochrony źródeł wody oraz wzmocnienia fragmentu o badaniach i finansowaniu paliw i 

technologii morskich. 

 

CEL 3: 

Zwiększenie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenie niezależności 

energetycznej UE przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwej transformacji i zapewnieniu 

Europejczykom wystarczającej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii. Przeciwdziałanie 
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zmianie klimatu, w którym UE odgrywa rolę światowego lidera w dziedzinie zrównoważonej polityki 

energetycznej i respektuje globalne cele klimatyczne: 

 

Członkowie grupy roboczej ogólnie poparli ten cel i mówili o konieczności osiągnięcia niezależności 

energetycznej. Jeśli chodzi o środek 1, opowiedziano się za wskazaniem, że celem jest 

„przeprowadzenie” zielonej transformacji i przyspieszenie jej w miarę możliwości. Mówiono, że 

powinno do tego dojść „zwłaszcza” poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. 

Członkowie zgodzili się, by środek 3, dotyczący sieci elektrycznej, został poszerzony o jej „utrzymanie” 

i „transformację”, co ma poprawić bezpieczeństwo i usprawnić przejście na energię ze źródeł 

odnawialnych.  

W odniesieniu do środka 5, dotyczącego technologii do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 

miała miejsce długa debata o roli wodoru.  

 Ostatecznie zmieniono odniesienie do „wykorzystywania” wodoru na jego „produkowanie i 

wykorzystywanie”.  

Rozmawiano o mocniejszym podkreśleniu tego, jak ważna jest ochrona pracowników i miejsc pracy, 

oraz zasugerowano, by uwzględnić to w środku 8. 

Ponownie dyskutowano o środku 10, związanym ze stopniowym wycofywaniem się z dopłat do paliw 

kopalnych, ale ostatecznie nie wprowadzono żadnych zmian w tekście. 

 

CEL 4:  

Zapewnienie wysokiej jakości, nowoczesnej, ekologicznej i bezpiecznej infrastruktury, zapewnianie 

sieci połączeń, w tym na obszarach wiejskich, w szczególności za pośrednictwem przystępnego 

cenowo transportu publicznego: 

 

Wyrażono ogólną aprobatę dla obecnych środków służących osiągnięciu tego celu. Członkowie 

debatowali o wykorzystaniu technologii w pojazdach, które trudno zelektryfikować, i o potrzebie 

uwzględnienia regionów wyspiarskich w tekście. 

 

CEL 5: 

Poprawa wykorzystania materiałów i zarządzania nimi w UE, aby osiągnąć bardziej zamknięty obieg, 

większą autonomię i mniejszą zależność. Budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez 

promowanie zrównoważonych produktów i produkcji w UE. Zapewnienie zgodności wszystkich 

produktów wprowadzanych na rynek UE ze wspólnymi normami środowiskowymi UE: 

 

Debatowano nad środkiem 6, związanym z utworzeniem platformy wiedzy na temat korzystania 

z produktów i ich naprawy, zwłaszcza samym „korzystaniem”. Uzgodniono uściślenie, że chodzi 

o „długotrwałe” i „zrównoważone” korzystanie. Zostanie tu podkreślona rola wiedzy zdobytej przez 

organizacje konsumenckie.  

W środku 7, odnoszącym się do celowego postarzania produktów, użyto bardziej precyzyjnych 

sformułowań, by uwzględnić przedwczesne postarzanie produktów, jak również to, że konsumenci 

muszą mieć dostęp do części zamiennych. Dyskutowano, przez ile lat minimum takie części powinny 

być dostępne, ale członkowie uznali, że nie można tego ustalić, ponieważ produkty i sposoby ich 

wykorzystywania są zbyt zróżnicowane.  



 

3 

 

Uzgodniono, by w środku 8, dotyczącym rynku surowców wtórnych, zawarto odniesienie do bardziej 

inteligentnego i ograniczonego korzystania z surowców.  

Dyskutowano nad środkiem 12, odnoszącym się do reklam produktów szkodliwych dla środowiska, ale 

ostatecznie nie uzgodniono wprowadzenia żadnych zmian.  

 

CEL 6: 

Wspieranie wiedzy, świadomości, edukacji i dialogu na temat środowiska, zmiany klimatu, 

wykorzystania energii i zrównoważonego rozwoju: 

W odniesieniu do środka 6, dotyczącego obowiązku nauczania o bioróżnodności w szkołach, i środka 7, 

związanego z edukacją, zauważono, że kwestie te należą do kompetencji państw członkowskich, 

a obecne postanowienia Traktatu nie pozwalają na narzucanie programu nauczania. Zauważono 

również, że środek 6 w celu 1 może zostać połączony ze środkiem 6 w celu 6. 

 

3. Zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącą 

 
Przewodnicząca i rzecznik zakończyli posiedzenie. Przewodnicząca przypomniała, że debata na temat 

wniosków będzie miała miejsce podczas sesji plenarnej w sobotę 9 kwietnia. 

 


