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

(Tanács/Csehország) 
2021. január 21., 16.00–18.00 (hibrid ülés) 

 
 

1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 
Az elnök azzal nyitja meg az ülést, hogy beszámol arról, hogy a munkacsoport első ülésének 

összefoglaló jegyzőkönyvét elfogadták, és immár online is elérhető. 2022. március 11-én a 

munkacsoport újra összeül kifejezetten annak megvitatása érdekében, hogy miként lehet az 

ajánlásokat javaslatokká alakítani. 2022. március 25-én a munkacsoport újabb megbeszélést tart a 

javaslatokról, és a jövőben még egy további ülésre is sor kerülhet. 

Első napirendi pontként az európai polgári vitacsoport és a nemzeti polgári vitacsoportok jelentéseit 

ismertetik. Ezt négy csoportmegbeszélés követ, nevezetesen 1) a mezőgazdaságról, az élelmiszer-

termelésről és a biológiai sokféleségről, 2) az energiáról, a közlekedésről és az éghajlatváltozásról, 3) 

a fenntartható fogyasztásról és termelésről, valamint 4) a tájékoztatásról, a tudatosságról és a 

párbeszédről. 

 

2. A polgárok jelentése – Európai polgári vitacsoport és nemzeti polgári vitacsoportok  
 
Az európai polgári vitacsoport képviselője: 

A Natolinban előkészített 64 javaslatból 51-et választottak ki több mint 70%-os támogatottsággal. Ezek 

közül 34 az éghajlatváltozással és a környezettel kapcsolatos. 

Az energia vonatkozásában: a villamosenergia-rendszereket optimalizálni kell azáltal, hogy a meglévő 

széntüzelésű erőművekbe kötelező jelleggel szén-dioxid-szűrőket kell beépíteni, és a lehető legjobban 

ki kell használni a környezetbarát üzemanyagok, például a hidrogén és a bioüzemanyagok előállítása 

által okozott túltermelést. 

Meg kell találni az energiafogyasztás csökkentésének módjait, és a villamos energia megőrzése 

érdekében az embereket egyfajta bónuszrendszer révén kevesebb energiafogyasztásra kell 

ösztönözni. Ezenkívül forrásokat kell elkülöníteni a zöld energiatermelés új módjainak kifejlesztésére 

irányuló kutatásokra. A közlekedést illetően a polgárok az uniós vasúti rendszer szabványosítását, a 

vidéki területek összekapcsolását, a tömegközlekedés mindenki számára megfizethetővé és 

biztonságossá tételét, valamint a személyes mobilitásról a megosztott mobilitásra való áttérést 

javasolják. Ami a fenntartható és felelősségteljes fogyasztást illeti, korlátozni kell a környezeti 

szempontból káros termékek reklámozását, be kell tiltani a nem fenntartható csomagolást, és 

támogatni kell a körforgásos gazdaságba nyersanyagként könnyen beépíthető termékek használatát. 
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A mezőgazdaság vonatkozásában: elő kell mozdítani és támogatni kell az ökológiai és regionális 

gazdálkodást, meg kell változtatni a támogatási kritériumokat, csökkenteni kell a növényvédő szerek 

használatát, és az ökoszisztémák egyensúlyának visszaállítása érdekében el kell kerülni a monokultúrát 

és a tömeges állattenyésztést. Ösztönözni kell a vertikális gazdálkodás fejlesztését, hogy több védett 

terület jöhessen létre, képezni és támogatni kell a mezőgazdasági termelőket a környezetbarát 

gazdálkodási módszerek alkalmazása terén, valamint be kell fektetni az újraerdősítési erőfeszítésekbe. 

A francia nemzeti vitacsoport képviselője: 

Az energiafogyasztás korlátozására összpontosító ajánlások: Csökkenteni kell a fogyasztást a túl sok 

villamos energia felhasználásának elkerülésével és az innovációs célú kutatási alapok támogatásával. 

A vasúti közlekedésnek az egész Unióban elérhetőnek kell lennie. Fontos a zöld hidrogén piacának 

fejlesztése, valamint a közlekedési eszközökre kivetett adók és támogatások összehangolása. Nem 

szabad például, hogy egy repülőjegy olcsóbb legyen egy vonatjegynél. A közös agrárpolitikának (KAP) 

előnyben kell részesítenie a termékek minőségét és a bevált gyakorlatok kidolgozását, ugyanakkor 

javítania kell a természeti területek és az ökoszisztémák védelmét. Szükség van továbbá a termelési 

rendszereknek a rövid, helyi termelési láncok kialakítása érdekében történő „áthelyezésére”, a 

természeti ökoszisztémák védelmének javítására, valamint a városi és vidéki területeken 

védőövezetek létrehozására. Emellett szükség van egy szén-dioxid-adóra, amely bünteti azokat, akik 

„zöldrefestés” révén visszaéléseket követnek el. 

A német nemzeti vitacsoport képviselője: 

A német nemzeti polgári vitacsoport Berlinben megrendezett első hivatalos ülésén elfogadott 

ajánlások rámutatnak, hogy szükség van a termékek garantált élettartamáról szóló rendelet 

kidolgozására, azaz az Unióban előállított és értékesített termékek esetében egy termékspecifikus, 

maximálisan meghosszabbított garantált élettartamra vonatkozó jogi garancia bevezetésére, amely 

átláthatóságot biztosítana a fogyasztók számára. Ezenkívül bizonyos termékek esetében (az éghajlati 

károk pénzbeli egyenértékének megfelelő) éghajlati importvámot kell bevezetni, fenntarthatósági 

pontrendszerrel. 

A holland nemzeti vitacsoport képviselője: 

A hollandok 68%-a úgy véli, hogy az Uniónak vezető szerepet kell vállalnia az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemben, és világos jövőképet kell kidolgoznia. Úgy vélik továbbá, hogy a polgároknak a változás 

elérése érdekében ki kell igazítaniuk magatartásukat. A bűnbakkeresés helyett az országoknak 

megállapodásra kell törekedniük, meg kell osztaniuk egymással ismereteiket, és együtt kell 

megoldásokat találniuk. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére jobb, méltányosabb és egyszerűbb 

rendszerre van szükség. Az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokról szóló kommunikációnak 

világosabbnak és pozitívabbnak kell lennie, a lehetőségeket is megemlítve. A vezetőknek is példát kell 

mutatniuk, többek között repüléseik számának csökkentése és a távülések fokozása révén. 

 

3. Tematikus csoportmegbeszélések 
 
1) Mezőgazdaság, élelmiszer-termelés és biológiai sokféleség 

- Új védett területeket kell létrehozni a kihalással fenyegetett fajok számára. 

- A hústermelési folyamatokat, például a szarvasmarhafélék hústermelési célú, tömeges 

tenyésztését jobban kell szabályozni, és e gyakorlat alkalmazását lehetőleg csökkenteni kell. 
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- Egyesek szerint foglalkozni kell az intenzív gazdálkodással, mások úgy vélik, hogy a jogalkotás 

céljaira az „intenzív gazdálkodás” fogalmát gondosan és pontosan kell meghatározni, amire 

egyesek azt válaszolták, hogy az Unió „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiája már kiterjed erre. 

- Az intenzív gazdálkodás során kerülni kell a növényvédő szerek túlzott használatát, a 

gyógyszereket pedig – a rezisztens kórokozók kialakulásának elkerülése érdekében – csak a beteg 

állatok kezelésére szabad használni, nem pedig megelőzésre. 

- Felül kell vizsgálni az európai közös agrárpolitikát (KAP) annak biztosítása érdekében, hogy a 

támogatások előmozdítsák az ökológiai gazdálkodási módszereket. Mások szerint a KAP 

reformjáról már 2027-ig döntöttek, és az már támogatja az ökológiai gazdálkodást. Az élelmiszer-

biztonság szempontjait is figyelembe kell venni. 

- Új európai gazdasági modellre van szükség az erőforrások egyenlőbb elosztása érdekében, nem 

feltétlenül a termelés növelésére összpontosítva. A fenntartható átmenet végrehajtása nem 

mehet a legkiszolgáltatottabbak kárára, hanem előnyben kell részesíteni az energiaszegénységben 

élőket célzó intézkedéseket. 

- Egyértelművé kell tenni, hogy társadalmunkat párbeszéd révén alakíthatjuk át. Törekedni kell 

annak biztosítására, hogy az uniós költségvetést az éghajlatbarátabb társadalomhoz való szociális 

hozzájárulásra használják fel, szociális alapokon keresztül, nemzeti és regionális szinten lebontva, 

a konszenzus elérése érdekében párbeszédet folytatva. 

- Az Uniónak különös körültekintéssel kell eljárnia kereskedelmi megállapodásaiban, amikor a 

megállapodásból eredő környezeti hatásokat vizsgálja. Nemzeti szintű stratégiai tervekre van 

szükség a biológiai sokféleség védelmének biztosítása és az élelmezésbiztonságnak garantálása 

érdekében. 

- A tagállamok természeti környezete változatos, ezért fontos figyelembe venni az egyes régiók 

sajátosságait. 

- Egyes polgárok úgy vélik, hogy az ő szerepük inkább a kívánt eredmények megfogalmazása, és 

hogy a végrehajtáshoz szükséges konkrét megoldások és finanszírozás kidolgozásáért a politikusok 

felelősek. 

 

2) Energia, közlekedés és éghajlatváltozás 

- Olyan energiaszerkezetre van szükség, amely megfelel környezetvédelmi törekvéseinknek, és 

támogatni kell a beruházásokat és a kutatást. Időbe telik a kibocsátások csökkentése és a megújuló 

energia növelése, ezért továbbra is szükség van alternatív, alacsony kibocsátású energiaforrásokra 

a szennyezőbb energiaforrások, például a szén helyettesítésére. 

- A zöld hidrogén jó példa erre, bár az előállításához szükséges energia miatt nagy horderejű 

beruházásokra van szükség. A legfontosabb továbbra is a fosszilis tüzelőanyagok kivezetése és az 

elektromos autók népszerűsítése. 

- Ami az energetikai átállást illeti, átmeneti üzemanyagokra van szükség, például gázra, és 

szolgáltatóként nem szabad túlzott mértékben Oroszországra támaszkodni. Olyan új projektekre 

van szükség, a zöld energia Európába történő behozatalának olyan új módjaira, amelyek 

biztosítják, hogy Európa ne egyetlen energiaforrástól függjön. 

- Néhányan ellenzik az atomenergia támogatását, más résztvevők azonban üdvözlik az uniós 

taxonómiát. Mások azt hangsúlyozzák, hogy a polgárok jólétének előfeltételeként biztonságos 

energiára van szükség. 

- Elő kell mozdítani a tömegközlekedést, és be kell építeni a leginkább vidéki térségeink átállásába. 

Valódi stratégiára van szükség az intézményi nyomon követéshez. 

- Az Uniónak nem sikerült előrelépést elérnie a vasúti szabványosítás terén, amely döntő 

fontosságú. 
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A nagy sebességű vonatok és éjszakai vonatok létrehozásához egységes vasúti energiaszabványt 

kell meghatározni Európában. 

- A tömegközlekedési beruházások növelésének széles körű támogatására van szükség, de ahhoz, 

hogy a tömegközlekedés megbízható, hatékony és megfizethető legyen, állami tulajdonban kell 

maradnia, nem lehet magánkézben. Fontos szem előtt tartani, hogy számos ajánlásnak társadalmi 

következményei lesznek, és ezeket a társadalmi következményeket nem szabad figyelmen kívül 

hagyni. 

- Fontos, hogy minél több ember hagyjon fel az autózással. Ezek a változások azonban hatással 

lesznek az autóiparra és több millió munkavállalóra, ezért ezt a kérdést alaposabban meg kell 

vizsgálni, és méltányos átállási terveket kell kidolgozni. 

- A szén-dioxid-kibocsátó létesítményeket szűrőkkel kell felszerelni, az épületeket pedig szabályozás 

révén környezetbarátabbá kell tenni. 

- Bár szükség van a vasúti közlekedésbe való beruházásra, a légi közlekedésre a jövőben is szükség 

lesz, ezért megoldást kell találnunk annak biztosítására, hogy az egyes közlekedési módok 

árazása megfelelő legyen, és figyelembe vegye a környezeti és társadalmi szempontokat. 

- Elő kell mozdítani a „kék gazdaságot”: a tengeri környezet állapota a túlhalászás és a szennyezés 

miatt egyre romlik. A tengervédelemnek a globális menetrend homlokterében kell állnia. 

- A méltányos átállásra vonatkozó jogi keret révén általánosságban biztosítani kell a „méltányos 

átmenetet”, valamint megfelelő finanszírozást kell biztosítani az átálláshoz, és több finanszírozást 

kell nyújtani a kutatás számára. 

 

3) Fenntartható fogyasztás és termelés 

- Egységes termékcímkézést kell bevezetni az egész Unióban, amely feltünteti a fenntarthatóságot, 

az újrafeldolgozhatóságot, az ártalmatlanítás módját és az egészségre gyakorolt hatást. Ezeket az 

információkat kombinált, könnyen olvasható formátumú QR-kód segítségével kell leolvashatóvá 

tenni.  

- Az Uniónak szigorú ellenőrzés alatt kell tartania a környezetkárosító csomagolást. Pénzügyi 

ösztönzőket lehetne bevezetni annak érdekében, hogy támogassák a vállalatokat a biológiailag 

teljesen lebomló csomagolásra való átállásban.  

- Az erőforrás-megtakarítás érdekében a csomagolásnak a lehető legkompaktabbnak kell lennie.  

- A jelenlegi betétdíjas rendszert valamennyi tagállamra egységesen ki kell terjeszteni és fejleszteni 

kell, különösen a műanyag- és üvegpalackok tekintetében, és meg kell vizsgálni az egyéb típusú 

palackok és tárolóedények bevonásának lehetőségét. 

- Növelni kell az elektronikai termékek jelenlegi szavatossági idejét, és a javítás előmozdítása és a 

kidobás gyakorlatának csökkentése érdekében ellenőrzés alatt kell tartani a pótalkatrészek 

költségeit.  

- A tisztességesen előállított termékek forgalomba hozatalának biztosítása és népszerűsítése 

érdekében jobb szabályozásra és átláthatóságra van szükség.  

- Fontos, hogy a vállalatok elszámoltathatók és felelősségre vonhatók legyenek ellátási láncaik 

tekintetében, beleértve az Unión kívüli részeket is.  

- A munkahelyteremtés és a helyi gazdaság megerősítése érdekében a regionális láncokat kell 

alkalmazni, ez fontos szempont.  

 

4) Tájékoztatás, tudatosság, párbeszéd 

- Az Unió az európai zöld megállapodás keretében számos ambiciózus célt tűzött ki, és számos 

megoldást talált e célok elérésére. Aggodalomra ad okot, hogy ezeket a célokat a tagállamok alig 
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érik el, és nem minden ország rendelkezik az e célok eléréséhez szükséges erőforrásokkal. El kell 

gondolkozni egy páneurópai együttműködésen alapuló megközelítésen, és a tagállamok 

tapasztalatait egy adatbankba kell helyezni, hogy megoszthassák azokat egymással. 

- Hozzáférhetőbbé kell tenni az éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteket, például egy olyan 

online európai platform létrehozásával, amely közzéteszi és folyamatosan frissíti a tudományos 

információkat és jelentéseket, és ahol a polgárok párbeszédet folytathatnak a szakértőkkel az 

éghajlatváltozás érthetőbbé tétele érdekében. 

- Általánosságban elmondható, hogy a környezetbarát szabványokat csak egy általánosabb 

szakpolitikai keret és állandó párbeszéd keretében lehet bevezetni. 

- Meg kell erősíteni és tovább kell fejleszteni a munkahelyi demokráciát, és a munkavállalókat és a 

szakszervezetek képviselőit teljes mértékben be kell vonni. 

- Az Uniónak nemzetközi szinten növelnie kell vezető szerepét, és határozott szerepet kell vállalnia 

az ambiciózus éghajlat-politikai fellépés és a méltányos átállás előmozdításában, például az ENSZ 

keretében. Ez a globális vezető szerep különösen azért fontos, mert számos ágazat nemzetközi 

szinten versenyez, ezért az uniós szintű éghajlat-politikai intézkedések elfogadása negatívan 

érintheti a vállalatokat és munkavállalóikat. 


