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ZBIRNO POROČILO 
Delovna skupina za podnebne spremembe in okolje, ki ji predseduje Anna Pasková, Svet/Češka 

republika 
17. december 2021, 14.00–16.00 

 
 

1. Uvodne besede predsednice  
 
Potem ko je predsednica začela sejo, je poslance opomnila, da sta poročilo o drugi seji evropskega 
državljanskega foruma 3 in tretje vmesno poročilo o večjezični digitalni platformi na voljo na platformi. 
Napovedala je tudi, da namerava januarja 2022 organizirati dodaten sestanek delovne skupine, ko ga 
odobrijo sopredsedniki izvršnega odbora konference. 
 

2. Poročilo državljanov, ki sodelujejo v evropskem državljanskem forumu 3, o stanju njihovih 
razprav 
 
Predstavnica državljanov je poročala o doseženem napredku pri delu, ki ga je evropski državljanski 
forum 3 (podnebne spremembe, okolje, zdravje) opravil o zadevni temi, ter izpostavila razmisleke o 
preudarnosti na področju energije, zmanjšanju čezmerne porabe, spodbujanju obnovljivih virov 
energije in naložbah v raziskave. Bolj specifično je omenila, da lahko skupna kmetijska politika prispeva 
h kakovostni potrošnji in varovanju naravnih habitatov. Ekološke posledice prometa je mogoče 
zmanjšati z večjo uporabo železnic, manjšo prodajo novih avtomobilov in pomočjo potrošnikom pri 
predelavi avtomobilov.  
Predstavnica državljanov je tudi spomnila, da potrebujemo politiko EU o vozilih na vodikov pogon in 
ogljični davek s sistemom bonus-malus. Na koncu je predlagala, naj se pravica do narave zapiše v 
ustavo EU.  
 
Drug predstavnik državljanov je poudaril visoke stopnje onesnaženosti, povezane z velikim 
povpraševanjem po energiji, ki se krije s fosilnimi gorivi. Ker velikega povpraševanja ni mogoče v celoti 
pokriti z obnovljivimi viri energije, je morebitna rešitev zmanjšanje povpraševanja po energiji z 
urejanjem. Treba je pojasniti, ali je jedrska energija ustrezna rešitev, čeprav je to vprašljivo, bolj 
naklonjen pa je bil večjim naložbam v jedrsko fuzijo. Omenil je tudi, da mesta niso grajena trajnostno 
in da so potrebna finančna sredstva za preoblikovanje in obnovo trajnostne infrastrukture, omejitev 
individualnega prevoza in spodbujanje nepridobitnega javnega prevoza za vse. Na koncu se je dotaknil 
še onesnaževanja podtalnice in nujnih omejitev glede onesnaževanja podtalnice za industrijo in velike 
kmetijske obrate.  
 
V razpravi, ki je sledila, sta bila omenjena prispevek nedavno sprejete reforme evropske skupne 
kmetijske politike, zlasti k zeleni arhitekturi, in njena podpora kratkim dobavnim verigam, varni in 
zdravi hrani ter dobrobiti živali. Izpostavljeno je bilo, da se je treba osredotočiti na „pravičen prehod“ 
in da je treba vzpostaviti strukturne tranzicijske ukrepe, kar je med drugim ena od najbolj podprtih 
zamisli na večjezični digitalni platformi. Omenjeno je bilo še vprašanje prevoza in drugačnih navad, da 
bi uporabljali bolj okolju prijazna prevozna sredstva. 
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3. Razprava o tretjem vmesnem poročilu z večjezične digitalne platforme 
 

V zvezi s predstavitvijo tretjega vmesnega poročila z večjezične digitalne platforme so poslanci podali 

naslednje pripombe: 

• bolj bi bilo treba upoštevati pravičen prehod, izvajanje bi morali spremljati ocena učinka in 

blažilni ukrepi za ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest, za nova zelena delovna mesta bodo 

potrebne dobre kolektivne pogodbe, 

• pomen izobraževanja (vključno z razširitvijo pristojnosti EU na tem področju) in obveščanja ter 

poudarek na dejanskih življenjskih izkušnjah za razvoj rešitev, 

• treba je prisluhniti temu, kaj državljani potrebujejo od zakonodaje EU, da bi jim pomagali pri 

spremembi vedenja, treba je razpravljati o rešitvah namesto o težavah. 

 

Poleg tega so bile na podlagi glasovanja udeležencev med razpravo obravnavane štiri teme: energija, 

promet, trajnostna in odgovorna potrošnja ter onesnaževanje. Točka o kmetijstvu je bila zaradi 

pomanjkanja časa preložena na naslednji sestanek delovne skupine in bo obravnavana skupaj s 

preostalimi temami. 

 

Predlogi in nasprotujoča mnenja, predstavljeni med razpravo o: 

 

1. Energiji:   

• pri energetskem prehodu s fosilne energije na obnovljive vire bi bilo treba upoštevati jedrsko 

energijo,  

• glavna prednostna naloga bi morala biti zmanjšanje porabe energije, 

• čim bolj bi bilo treba izkoristiti potencial mikroproizvodnje, 

• fosilnih goriv ne bi smeli več subvencionirati, naložbe v plinsko in jedrsko energijo ne bi smele 

biti označene kot zelene v taksonomiji, brez financiranja za plinsko infrastrukturo v novem svežnju za 

plin,  

• prav tako bi bilo treba razmisliti o vodiku, geotermalni energiji, biogorivih, cenovnih 

spodbudah in mobiliziranju tveganega kapitala,  

• primerjati bi bilo treba koristi in stroške vseh virov energije, da bi opredelili najbolj učinkovite, 

kar bi državljanom omogočilo sprejemati informirane odločitve. 

 

2. Prometu: 

• prilagoditve križarskih flot, izboljšanje železniškega omrežja, spodbujanje kolesarjenja, 

spodbujanje skupne mobilnosti, 

• dostopna, varna in cenovno dostopna mobilnost za vse – upoštevati je treba različne in 

posebne potrebe po mobilnosti (podeželje, skupine z nizkim dohodkom, invalidi, ženske), souporaba, 

• omejitev pretirane/čezmerne potrošnje pri mobilnosti (v zvezi s turizmom). 

 

3. Trajnostni in odgovorni potrošnji: 

• naložbe v objekte za shranjevanje energije, 

• narediti električna in hibridna vozila cenovno dostopna (cena je še vedno najpomembnejša za 

državljane), 
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• izobraževanje, obveščanje in ozaveščanje (vseživljenjsko učenje),  

• uporaba okolju prijaznejše embalaže, ki jo je mogoče preprosto reciklirati,  

• prenos odgovornosti na proizvajalce s predpisi o tem, kaj se sme tržiti, in preprečevanje 

prenosa odgovornosti na potrošnike/državljane, 

• podpora spodbudam od spodaj navzgor in rešitvam, ki jih razvijajo mala in srednja podjetja, 

• upoštevanje celotnega življenjskega cikla proizvoda in krožnega gospodarstva, priznavanje 

lokalne proizvodnje/proizvodnje EU, vrnitev proizvodnje v EU, 

• povezati trajnostno proizvodnjo z agendo „Izdelano v Evropi“, uporaba lokalnih virov, zeleno 

javno naročanje. 

 

 

4. Onesnaževanju: 

• pri zahtevah za dajanje proizvoda na trg EU bi bilo treba upoštevati vplive vzdolž življenjskega 

cikla proizvodov, kar je tudi pomemben dejavnik pri uvoženih proizvodih in njihovem učinku, 

• v šolske učne programe bi bilo treba vključiti ozaveščanje o uporabi plastike in materialov, ki 

jih ni mogoče reciklirati, 

• reforma ravnanja z odpadki, da bi okrepili recikliranje, tudi s cenovnimi signali (dejanski 

stroški), 

• priznavanje vloge gozdov pri zmanjšanju ravni CO2, naložbe v obsežno pogozdovanje za čistejši 

zrak, izvrševanje standardov glede onesnaževanja, 

• naložbe v tehnologije za zmanjšanje onesnaževanja podtalnice in spremljanje bolj nevarnih 

kemikalij, 

• trgovci bi morali zagotoviti, da so uvoženi proizvodi skladni z okoljskimi in delovnimi standardi 

EU, 

• z davčnimi spodbudami in subvencijami bi bilo treba usmerjati ravnanje onesnaževalcev 

(načelo onesnaževalec plača), tudi v panogah, kjer se onesnaževanju ni mogoče izogniti, na 

primer v kmetijstvu in ribištvu, 

• preprečevanje, da bi se ravnanje z odpadki in njihova predelava prepustila v mednarodno 

zunanje izvajanje. 

 

 
Sklepne ugotovitve predsednice 
 
Predsednica je dejala, da bo točka „kmetijstvo“ preložena na naslednji sestanek delovne skupine in bo 
obravnavana skupaj z biotsko raznovrstnostjo, pokrajinami in gradbeništvom, subvencijami in 
obdavčevanjem ter spremembo vedenja in izobraževanjem. Izrazila je upanje, da je bila z novo 
strukturo sestankov razprava bolj dinamična in da so bila v ospredju mnenja državljanov. 
 
 


