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

Rada/Česko 
22. októbra 2021, 14.00 – 16.00 h 

 
 

1. Úvodné poznámky predsedníčky  
 

Predsedníčka Anna Pasková privítala poslancov a načrtla hlavné témy z mnohojazyčnej digitálnej 
platformy (platforma). Pripomenula tiež okruhy a čiastkové témy, ktoré stanovil panel 3 
európskych panelových diskusií občanov.  Predsedníčka potom odovzdala slovo zástupcom 
občanov z európskych panelových diskusií občanov, po ktorých sa slovo udelilo všetkým ostatným 
členom pracovnej skupiny, ktorí prejavili záujem. 

 
2. Diskusia 

Na začiatku výmeny zástupcovia príslušnej európskej panelovej diskusie občanov (panel 3) 
vysvetlili, že prvé stretnutie bolo úvodné, ale zdá sa, že už existuje určitý konsenzus v mnohých 
oblastiach, ako je podpora energie z obnoviteľných zdrojov a zníženie spotreby energie. Spoločné 
boli aj ďalšie nápady, ako napríklad obmedzenie letov a zameranie na vysokorýchlostné železničné 
spojenia. 
 
Počas diskusie medzi členmi pracovnej skupiny sa hovorilo o širokej škále tém:  
 
 plne pochopiť terminológiu pri riešení otázok energie z obnoviteľných zdrojov a primárnej a 

sekundárnej energie; 

 naliehavosť situácie a potreba riešiť úspory energie a stimulovať inovácie v krátkodobom 

horizonte; 

 potreba zaručiť spravodlivú transformáciu s plným zapojením sociálnych partnerov a kľúčovou 

úlohou systémov sociálnej ochrany a verejných služieb;  

 potreba, aby EÚ preukázala vedúce postavenie na konferencii COP 26 a aby vo všeobecnosti 

išla príkladom; 

 preskúmať hrozby aj príležitosti vo všetkých oblastiach, napríklad v odvetví 

poľnohospodárstva; 

 niektorí uviedli, že jadrová energia je čistá a že lacná energia je nevyhnutná pre priemyselný 

rozvoj a technické inovácie; 

 zaujať široký prístup pri pohľade na úspory energie a zdrojov; 

 všeobecnejšie povedané, význam riešenia obehového hospodárstva; riešenie opätovného 

použitia surovín, environmentálnych tlakov spôsobených neudržateľnou spotrebou a otázky 

rýchleho zastarávania spotrebičov; 

 zamerať sa vo všeobecnosti na udržateľnosť, a to aj ako obchodný model, a predchádzať 

environmentálne klamlivým vyhláseniam; 
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 uvedomovať si účinky zmeny klímy – ale aj opatrenia prijaté v tejto súvislosti – v konkrétnych 

oblastiach, komunitách a na zraniteľných občanov. V tejto súvislosti má zásadný význam 

rovnosť (tvorba kvalitných pracovných miest a rešpektovanie práv pracovníkov v nových 

hodnotových reťazcoch, zamestnanosť, boj proti sociálnemu dumpingu), ako aj rodové 

hľadisko;  

 adaptačné opatrenia by mali ísť ruka v ruke s úsilím o zmiernenie zmeny klímy;  

 pokiaľ ide o dopravu, na vidieku často nie sú dostupné ekologické alternatívy; a na cestu k 

lekárovi alebo napríklad na dochádzanie do práce je potrebné auto; 

 s cieľom riešiť znečistenie a odpad sa osobitne spomínala aj kvalita vody; 

 zamerať sa na sociálne udržateľnú ochranu klímy; 

 potreba prístupu verejnosti k prírode, prípadne „práva na prírodu“, ale bez nadmerného a 

neudržateľného cestovného ruchu; 

 význam dvojakej transformácie, a najmä odvetvia IT, inovácií a budovania udržateľnej 

infraštruktúry (s cieľom čeliť vplyvom zmeny klímy) a zvýšenia investícií do technologického 

pokroku; 

 malo by sa pamätať na osobitné charakteristiky každého regiónu so všetkými príležitosťami a 

obmedzeniami; 

 je potrebné uvedomiť si, že predpovede odborníkov boli v minulosti nesprávne a že všetky 

opatrenia musia byť vyvážené; 

 prejsť od marketingu k obsahu a rozvíjať udržateľné obchodné modely; 

 zamerať sa na komunikáciu všeobecnejšie a znížiť strach z nových myšlienok; 

 kriticky preskúmať súčasný systém dotácií energetiky, ale aj systémy DPH pre zdravé a 

ekologické výrobky, čím sa zabezpečí spravodlivý a udržateľný systém; 

 význam vzdelávania, ale aj potreba skutočných dôsledkov a sankcií pre tých, ktorí poškodzujú 

životné prostredie, zvýšenia ochrany biodiverzity a ukotvenia termínu ekocídy ako trestného 

činu; 

 opatrenia a finančné prostriedky na uľahčenie spravodlivej transformácie na ekologickejšie 

politiky, ktorá zahŕňa sociálnu podmienenosť.  

 
V súvislosti s očakávaniami poslancov, pokiaľ ide o výsledok zasadnutia pracovnej skupiny, boli 
vyjadrené aj tieto body: 
 
 potreba pozorne vypočuť občanov v tomto procese a zohľadniť uplatniteľnosť myšlienok a 

ich vplyv na ľudí a spoločnosť; 

 jasne uviesť, čo možno dosiahnuť na akej úrovni: európskej, národnej, miestnej;  

 sú potrebné jasné záväzky na všetkých úrovniach a od všetkých zúčastnených 

(medzinárodných) organizácií; 

 potreba uznať pokrok dosiahnutý v posledných rokoch, ale byť aj v budúcnosti ambiciózny; 

 želanie vypracovať jasné odporúčania pracovnej skupiny vrátane veľmi praktických a ľahko 

realizovateľných odporúčaní; 

 zabezpečiť riadnu reflexiu a neunáhliť sa s právnymi predpismi alebo závermi konferencie;  

 zdôraznenie potreby predložiť konkrétne a praktické návrhy; 

 potreba štruktúrovať prácu pracovnej skupiny a zabezpečiť riadne poskytovanie informácií 

členom; 

 potreba dosiahnuť konkrétne výsledky ako pracovná skupina s cieľom poskytnúť podklady 

plénu; 

 príspevky z digitálnej platformy by nemali byť tajné; 

 výsledky pracovnej skupiny by mali mať písomnú formu. 
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3. Záverečné poznámky predsedníčky 

 
Na záver schôdze predsedníčka poďakovala všetkým poslancom za ich príspevky a zdôraznila, že 
už existujú niektoré pravidelne sa objavujúce otázky.  Názor, že je potrebné konať čoskoro, má 
podľa všetkého širokú podporu. Je tiež jasné, že akékoľvek opatrenia musia byť spoločensky 
prijateľné. Aby sme dosiahli pokrok, musíme vzdelávať a inovovať a využívať všetky dostupné údaje 
a vedecké poznatky. 
 
Predsedníčka ubezpečila členov, že nasledujúca schôdza pracovnej skupiny bude 
štruktúrovanejšia, založená na podkladových dokumentoch a príspevkoch z európskych 
panelových diskusií občanov a priebežných správach a že členovia budú požiadaní, aby stanovili 
témy, o ktorých sa bude diskutovať na nasledujúcej schôdzi, podľa ich dôležitosti. Predsedníčka 
oznámila, že nasledujúca schôdza pracovnej skupiny sa uskutoční počas decembrovej plenárnej 
schôdze, a schôdzu ukončila.  
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PRÍLOHA II Zoznam členov pracovnej skupiny pre zmenu klímy a životné prostredie   
 

Predsedníčka:  Anna PASKOVÁ  (Rada)  

    

Oslovenie Meno Priezvisko Zložka 

        

pán 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE národné parlamenty 

pani Muhterem ARAS Výbor regiónov 

pani Alexandra  ATTALIDES národné parlamenty 

pani  Claudia BANU národné parlamenty 

pani Hildegard BENTELE Európsky parlament 

pán  Pascal BOLO sociálni partneri 

pani Manuela  BORA miestny/regionálny zástupca 

pani Maria CINQUE 
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Esther DE LANGE Európsky parlament 

pán Sándor DÉNESI 
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Herbert DORFMANN Európsky parlament 

pani Eleonora EVI Európsky parlament 

pani Claudia GAMON Európsky parlament 

pán Olgierd  GEBLEWICZ Výbor regiónov 

pani  Leonore  GEWESSLER Rada 

pán Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Rada 

pani Elisabeth  
GUIGOU 

národné panelové diskusie 
občanov/podujatia 

pani Valentina GUTKAS 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani Patrizia  HEIDEGGER občianska spoločnosť 

pán Dorin HELL 
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Reiner Gerd HOFFMANN 
Európsky hospodársky 

a sociálny výbor 

pani Birgit  HONÉ národné parlamenty 

pani Laura HUHTASAARI Európsky parlament 

pán Jens  JOEL národné parlamenty 

pani Hajnalka  JUHÁSZ národné parlamenty 

pani Thilde KARLSSON 
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Bojan  KEKEC národné parlamenty 

pán Alban LAVAUD 
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Cillian  LOHAN 
Európsky hospodársky 

a sociálny výbor 

pán Jani  MÄKELÄ národné parlamenty 
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pani Éva MÉSZÁROS 
európske panelové diskusie 

občanov 

pán Haus MOLLENHAUER 
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Anna  PASKOVÁ Rada 

pán  Marko  PAVIĆ národné parlamenty 

pani Rossella PELLARIN 
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Zita  PLEŠTINSKÁ národné parlamenty 

pán Augusts REDOVIČS 
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Caterina RENDE DOMINIS 
národné panelové diskusie 

občanov/podujatia 

pani María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Európsky parlament 

pani Hélène  RYCKMANS národné parlamenty 

pán Andreas SCHIEDER Európsky parlament 

pani Jitka  SEITLOVÁ národné parlamenty 

pán Virginijus SINKEVICIUS Európska komisia 

pani Livia SPERA sociálni partneri 

pani Beata SZYDŁO Európsky parlament 

pani Vera TAX Európsky parlament 

pán Nils TORVALDS Európsky parlament 

pán László TRÓCSÁNYI Európsky parlament 

pani Juliane UNBEREIT 
európske panelové diskusie 

občanov 

pani Adina VALEAN Európska komisia 

pani  Judit VARGA Rada 

pán Miltiadis  VARVITSIOTIS Rada 

pani Ana Paula  ZACARIAS Rada 

    

    
 


