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SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
Pracovná skupina pre zmenu klímy a životné prostredie, ktorej predsedá Anna Pasková, 

Rada/Česko 
17. decembra 2021, 14.00 – 16.00 h 

 
 

1. Úvodné poznámky predsedníčky  
 
Po otvorení schôdze predsedníčka pripomenula poslancom, že správa z druhého bloku európskej 
panelovej diskusie občanov 3 je k dispozícii na platforme, rovnako aj tretia predbežná správa o 
mnohojazyčnej digitálnej platforme. Oznámila aj svoj zámer požiadať o dodatočnú schôdzu pracovnej 
skupiny začiatkom januára 2022, ktorá čaká na schválenie spolupredsedov výkonnej rady konferencie. 
 

2. Správa občanov z európskej panelovej diskusie občanov 3 o stave ich diskusií 
 
Pokiaľ ide o vykonanú prácu k témam európskej panelovej diskusie občanov 3 (zmena klímy, životné 
prostredie/zdravie), zástupkyňa občanov informovala o dosiahnutom pokroku, zdôrazňujúc úvahy o 
šetrení energie a potrebe znížiť nadmernú spotrebu, podporovať obnoviteľné zdroje a investovať do 
výskumu. Konkrétne spomenula príspevok spoločnej poľnohospodárskej politiky v prospech kvalitnej 
spotreby a ochrany prirodzených biotopov. Ekologický vplyv dopravy sa dá zredukovať 
uprednostňovaním železničnej prepravy, znižovaním predaja nových áut a podporou spotrebiteľov pri 
prerábaní áut na elektromobily.  
Zástupkyňa občanov ďalej pripomenula potrebu politiky EÚ pre vodíkové vozidlá a uhlíkovú daň so 
systémom bonus-malus. Na záver navrhla zakotviť právo na prírodu v ústave EÚ.  
 
Ďalší zástupca občanov podčiarkol vysoké znečistenie súvisiace s vysokým dopytom po energii 
riešeným využívaním fosílnych palív. Keďže vysoký dopyt nemožno úplne uspokojiť obnoviteľnými 
zdrojmi energie, možné riešenie pozostáva zo zníženia dopytu po energii prostredníctvom regulovania. 
Je potrebné objasniť, či je jadrová energia riešením, ale keďže je to otázne, obhajoval radšej zvýšené 
investície do jadrovej fúzie. Okrem toho zhodnotil, že mestá nie sú stavané udržateľne, a že je potrebné 
financovať prestavbu a obnovu udržateľnej infraštruktúry, obmedzovať individuálnu dopravu a 
podporovať neziskovú verejnú dopravu pre všetkých. Napokon spomenul znečistenie podzemnej vody 
a potrebu vhodných obmedzení znečisťovania vody priemyslom a veľkými poľnohospodárskymi 
prevádzkami.  
 
Počas následnej výmeny názorov sa spomenul príspevok nedávno prijatej reformy európskej spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, najmä v súvislosti so zelenou architektúrou, ktorá podporuje krátke 
dodávateľské reťazce, bezpečné a zdravé potraviny a dobré životné podmienky zvierat. Zdôraznila sa 
potreba zamerať sa na „spravodlivú transformáciu“ a zaviesť štrukturálne prechodné opatrenia, čo je 
jednou z najpodporovanejších myšlienok mnohojazyčnej digitálnej platformy. Nastolila sa otázka 
dopravy a potreby zmeniť návyky, aby sa využívali ekologickejšie druhy dopravy. 
 
 
3. Diskusia o tretej predbežnej správe z mnohojazyčnej digitálnej platformy 
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V súvislosti s prezentáciou tretej predbežnej správy mnohojazyčnej digitálnej platformy vzniesli 

členovia tieto pripomienky: 

• väčšia pozornosť by sa mala venovať spravodlivej transformácii; plnenie jej cieľov by malo 

sprevádzať posúdenie vplyvu, ako aj zmierňujúce opatrenia na vytvorenie nových kvalitných 

pracovných miest; nové ekologické pracovné miesta si budú vyžadovať dobré kolektívne zmluvy; 

• význam vzdelávania (vrátane rozšírenia kompetencií EÚ v tejto oblasti) a informovanosti a 

zamerania sa na skutočné životné skúsenosti pri vývoji riešení; 

• potreba počúvať, čo z právnych predpisov EÚ potrebujú občania, aby zmenili svoje správanie, 

potreba diskutovať riešenia namiesto problémov. 

 

Okrem toho sa počas diskusií na základe prieskumu účastníkov diskutovalo o štyroch témach: 

energetika, doprava, udržateľná a zodpovedná spotreba a znečistenie. Téma poľnohospodárstva bola 

z dôvodu časových obmedzení presunutá na ďalšiu pracovnú skupinu, kde sa bude riešiť spolu so 

zostávajúcimi témami. 

 

Položené návrhy s opačnými názormi počas výmeny názorov: 

 

1. Energetika:   

• počas energetického prechodu z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie by sa mala zvážiť 

jadrová energia;  

• v prvom rade by sa malo znížiť využívanie energie; 

• čo najlepšie využiť potenciál mikrovýroby; 

• mali by sa prestať dotovať fosílne palivá: plyn ani jadrová energia by nemali byť označené ako 

ekologické investície v taxonómii a nemala by sa financovať plynárenská infraštruktúra v novom balíku 

opatrení v oblasti zemného plynu;  

• je potrebné zvážiť aj vodík, geotermálne zdroje, biopalivá, potrebu cenových stimulov, 

mobilizáciu rizikového kapitálu;  

• porovnať výhody a náklady všetkých zdrojov energie s cieľom identifikovať tie najúčinnejšie, 

aby sa občania mohli informovane rozhodovať. 

 

2. Doprava: 

• upraviť flotily výletných lodí; zlepšiť železničnú sieť; podporovať cyklistiku; podporovať 

spoločnú mobilitu; 

• zabezpečiť prístupnú, bezpečnú a cenovo dostupnú mobilitu pre všetkých – zvážiť rôzne a 

osobitné potreby v oblasti mobility (vidiecke oblasti, skupiny s nízkym príjmom, osoby so zdravotným 

postihnutím, ženy); spoločné používanie áut; 

• obmedziť prehnanú/nadmernú spotrebu mobility (v súvislosti s cestovným ruchom). 

 

3. Udržateľná a zodpovedná spotreba: 

• investovať do zariadení na uskladňovanie energie; 

• zabezpečiť cenovú dostupnosť elektrických a hybridných vozidiel (cenový signál zostáva pre 

občanov kľúčový); 
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• vzdelávať, informovať a zvyšovať informovanosť (celoživotné vzdelávanie),  

• používať ľahko recyklovateľné obaly šetrnejšie k životnému prostrediu;  

• zveriť zodpovednosť výrobcom reguláciou toho, čo sa môže uvádzať na trh, a vyhnúť sa 

presunu zodpovednosti na spotrebiteľov/občanov; 

• podporovať iniciatívy a riešenia zdola nahor vyvinuté malými a strednými podnikmi; 

• zvážiť celý životný cyklus výrobku a podporovať obehové hospodárstvo, uznať miestnu 

výrobu/výrobu EÚ a premiestniť výrobu do EÚ; 

• prepojiť udržateľnú výrobu s programom „Vyrobené v Európe“; uplatňovať zelené verejné 

obstarávanie z miestnych zdrojov. 

 

 

4. Znečistenie: 

• v požiadavkách na uvádzanie výrobkov na trh EÚ by sa mali zohľadniť vplyvy počas celého 

životného cyklu výrobkov, čo je aj hnacou silou dovážaných výrobkov a ich vplyvov; 

• školské osnovy by mali zahŕňať zvyšovanie informovanosti o používaní plastov a 

nerecyklovateľných materiálov; 

• reformovať nakladanie s odpadom s cieľom zlepšiť recykláciu, a to aj prostredníctvom 

cenových signálov (reálne náklady); 

• uznať kľúčovú úlohu lesov pri znižovaní úrovní CO2; investovať do rozsiahleho opätovného 

zalesňovania aj s cieľom vyčistiť vzduch; presadzovať normy znečisťovania; 

• investície do technológií na zníženie znečistenia podzemných vôd a monitorovanie 

nebezpečnejších chemických látok; 

• obchodníci by mali zabezpečiť, aby dovážané výrobky spĺňali environmentálne a pracovné 

normy EÚ; 

• využívať fiškálne stimuly a dotácie na riadenie správania, ktoré znečisťuje životné prostredie 

(zásada „znečisťovateľ platí“), a to aj v odvetviach, v ktorých sa mu nemožno úplne vyhnúť, ako 

v poľnohospodárstve a rybolove; 

• zabrániť medzinárodnému outsourcingu činností v oblasti nakladania s odpadom a jeho 

spracovania. 

 

 
Záverečné poznámky predsedníčky 
 
Predsedníčka uviedla, že bod „poľnohospodárstvo“ sa odloží na nasledujúcu schôdzu pracovnej 
skupiny, kde sa bude riešiť spolu s otázkami biodiverzity, krajiny a stavebníctva, dotáciami a 
zdaňovaním a zmenou správania a vzdelávania. Vyjadrila nádej, že novej štruktúre schôdzí sa podarí 
dosiahnuť, aby bola diskusia dynamickejšia a aby sa názory občanov dostali do centra pozornosti. 
 
 


