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 ZBIRNO POROČILO 
Delovna skupina za podnebne spremembe in okolje, ki ji je predsedovala Anna Pasková, 

Svet/Češka republika 
22. oktober 2021 od 14.00 do 16.00 

 
 

1. Uvodna beseda predsedujoče  
 

Predsedujoča Anna Pasková je pozdravila poslance in predstavila glavne teme večjezične digitalne 
platforme. Prav tako je opozorila na področja in podteme, opredeljene na forumu 3 evropskega 
državljanskega foruma. Nato je besedo predala predstavnikom državljanov z evropskega 
državljanskega foruma, za tem pa so govorili vsi drugi člani delovne skupine, ki so želeli besedo.  

 
2. Razprava 

Na začetku izmenjave mnenj so predstavniki panela 3 pojasnili, da je bilo prvo srečanje uvodno, 
vendar se zdi, da je bilo že doseženo soglasje o številnih področjih, kot sta krepitev obnovljivih 
virov energije in zmanjšanje porabe energije. Izmenjali so si tudi druge ideje, na primer o 
zmanjšanju števila letov in osredotočanju na hitre železniške povezave. 
 
Med razpravo so člani delovne skupine obravnavali različne teme:  
 
 celovito razumevanje terminologije pri obravnavanju „energije iz obnovljivih virov“ ter 

„primarne“ in „sekundarne energije“; 

 resnost razmer in potreba po kratkoročnem obravnavanju prihranka energije in spodbujanju 

inovacij; 

 poskrbeti je treba za pravični prehod ter vanj popolnoma vključiti socialne partnerje, ključno 

vlogo pa bi morali imeti sistemi socialnega varstva in javne storitve;  

 EU mora prevzeti vodilno vlogo na konferenci COP26 in na splošno voditi z zgledom; 

 upoštevati je treba grožnje in priložnosti na vseh področjih, na primer v kmetijskem sektorju; 

 nekateri so poudarili, da je jedrska energija čista in da je poceni energija bistvenega pomena 

za industrijski razvoj in tehnične inovacije; 

 potreben je širok pristop k varčevanju z energijo in viri; 

 splošneje, obravnavati je treba krožno gospodarstvo – ponovno uporabo materialov, okoljske 

pritiske zaradi netrajnostne potrošnje in vprašanje hitre zastarelosti naprav; 

 na splošno se je treba osredotočiti na trajnost, tudi kot poslovni model, in preprečiti lažno 

oglaševanje prijaznosti do okolja; 

 zavedati se je treba učinkov podnebnih sprememb – pa tudi ukrepov, sprejetih v tem kontekstu 

– za posamezna področja, skupnosti in ranljive državljane; v tem kontekstu sta bistvenega 

pomena enakost (ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, spoštovanje pravic delavcev v novih 

vrednostnih verigah, zaposlitev, boj proti socialnemu dampingu) in vidik spola;  

 prilagoditveni ukrepi bi morali biti povezani s prizadevanji za blaženje podnebnih sprememb;  
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 na področju prometa zelene alternative na podeželju pogosto niso na voljo in ljudje na primer 

za obisk zdravnika ali prevoz na delo potrebujejo osebno vozilo; 

 v zvezi z onesnaženjem in odpadki je bila posebej omenjena kakovost vode; 

 prizadevanja za zaščito podnebja, ki bo trajnostna z družbenega vidika; 

 potreba po dostopu javnosti do narave, po možnosti pravica do narave, a brez prekomernega 

in netrajnostnega turizma; 

 pomen dvojnega prehoda in predvsem sektorja informacijske tehnologije, inovacij in izgradnje 

trajnostne infrastrukture (za soočanje s posledicami podnebnih sprememb) ter povečanja 

naložb v tehnološki napredek; 

 upoštevati bi morali posebne lastnosti vsake regije, z vsemi priložnostmi in omejitvami; 

 treba se je zavedati, da so bile napovedi strokovnjakov v preteklosti napačne in da morajo biti 

vsi ukrepi uravnoteženi; 

 prehod s pretiranega oglaševanja na oglaševanje bistva in razvoj trajnostnih poslovnih 

modelov;  

 osredotočiti se je treba na komunikacijo v širšem smislu in razviti trajnostne poslovne modele; 

 kritičen pregled sedanjih subvencij za energijo, pa tudi sistema DDV za zdrave in zelene 

proizvode, da se zagotovi pošten in pravičen sistem; 

 pomen izobraževanja, pa tudi potreba po dejanskih posledicah in kaznih za tiste, ki škodujejo 

okolju, večja zaščita biotske raznovrstnosti in opredelitev ekocida kot kaznivega dejanja; 

 ukrepi in sredstva za zagotovitev pravičnega prehoda na bolj zelene politike, vključno s 

socialnimi pogoji.  

   

Člani so v zvezi s pričakovanji, ki jih imajo od delovne skupine, izpostavili naslednje točke: 
 
 v tem procesu je treba pozorno prisluhniti državljanom ter upoštevati uporabnost zamisli ter 

njihov vpliv na ljudi in družbo; 

 treba je jasno povedati, kaj je mogoče doseči na kateri ravni – evropski, nacionalni, lokalni;  

 potrebne so jasne zaveze na vseh ravneh in vseh udeleženih (mednarodnih) organizacij;  

 treba je priznati napredek v preteklih letih in hkrati ohraniti ambicioznost za prihodnost; 

 delovna skupina mora oblikovati jasna priporočila, tudi zelo praktična in enostavno izvedljiva; 

 potreben je ustrezen razmislek, ne smemo hiteti pri sprejemanju zakonodaje ali pri 

sprejemanju sklepov konference;  

 potrebni so konkretni in praktični predlogi; 

 delo delovne skupine je treba strukturirati in zagotoviti ustrezno posredovanje informacij 

članom; 

 potrebni so konkretni rezultati, ki jih bo delovna skupina lahko predstavila na plenarnem 

zasedanju; 

 prispevek digitalne platforme ne bi smel biti zaupen; 

 delovna skupina bi morala svoje rezultate podati v pisni obliki. 

 
3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 

 
V sklepnih ugotovitvah se je predsedujoča zahvalila vsem članom za njihove prispevke in poudarila, 
da se nekatera vprašanja večkrat ponavljajo. Zdi pa se, da se vsi strinjajo, da je potrebno hitro 
ukrepanje. Prav tako je jasno, da morajo biti vsi ukrepi družbeno sprejemljivi. Če želimo napredek, 
moramo zagotoviti izobraževanje in inovacije ter pri tem uporabiti vse razpoložljive podatke in 
znanost. 
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Predsedujoča je obljubila, da bo naslednja seja delovne skupine bolj strukturirana na podlagi 
referenčnih dokumentov ter prispevkov evropskega državljanskega foruma in vmesnih poročil ter 
da bo člane pozvala, naj prednostno razvrstijo teme, o katerih naj bi razpravljali na naslednji seji. 
Napovedala je, da bo naslednja seja delovne skupine potekala med decembrskim plenarnim 
zasedanjem in zaključila sejo.  
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PRILOGA II seznam članov delovne skupine za podnebne spremembe in okolje  
 

Predsedujoča:  Anna PASKOVÁ  (Svet)  

    

Naziv Ime Priimek Institucija 

        

g. 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE nacionalni parlamenti 

ga. Muhterem ARAS Odbor regij 

ga. Alexandra  ATTALIDES nacionalni parlamenti 

ga.  Claudia BANU nacionalni parlamenti 

ga. Hildegard BENTELE Evropski parlament 

g.  Pascal BOLO socialni partnerji 

ga. Manuela  BORA 
lokalni/regionalni 

predstavnik 

ga. Maria CINQUE evropski državljanski forumi 

ga. Esther DE LANGE Evropski parlament 

g. Sándor DÉNESI evropski državljanski forumi 

g. Herbert DORFMANN Evropski parlament 

ga. Eleonora EVI Evropski parlament 

ga. Claudia GAMON Evropski parlament 

g. Olgierd  GEBLEWICZ Odbor regij 

ga.  Leonore  GEWESSLER Svet 

g. Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Svet 

ga. Elisabeth  
GUIGOU 

nacionalni državljanski 
forumi/dogodki 

ga. Valentina GUTKAS 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. Patrizia  HEIDEGGER civilna družba 

g. Dorin HELL evropski državljanski forumi 

g. Reiner Gerd HOFFMANN 
Evropski ekonomsko-socialni 

odbor 

ga. Birgit  HONÉ nacionalni parlamenti 

ga. Laura HUHTASAARI Evropski parlament 

g. Jens  JOEL nacionalni parlamenti 

ga. Hajnalka  JUHÁSZ nacionalni parlamenti 

ga. Thilde KARLSSON evropski državljanski forumi 

g. Bojan  KEKEC nacionalni parlamenti 

g. Alban LAVAUD evropski državljanski forumi 

g. Cillian  LOHAN 
Evropski ekonomsko-socialni 

odbor 

g. Jani  MÄKELÄ nacionalni parlamenti 

ga. Éva MÉSZÁROS evropski državljanski forumi 

g. Haus MOLLENHAUER evropski državljanski forumi 

ga. Anna  PASKOVÁ Svet 

g.  Marko  PAVIĆ nacionalni parlamenti 
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ga. Rossella PELLARIN evropski državljanski forumi 

ga. Zita  PLEŠTINSKÁ nacionalni parlamenti 

g. Augusts REDOVIČS evropski državljanski forumi 

ga. Caterina RENDE DOMINIS 
nacionalni državljanski 

forumi/dogodki 

ga. María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Evropski parlament 

ga. Hélène  RYCKMANS nacionalni parlamenti 

g. Andreas SCHIEDER Evropski parlament 

ga. Jitka  SEITLOVÁ nacionalni parlamenti 

g. Virginijus SINKEVICIUS Evropska komisija 

ga. Livia SPERA socialni partnerji 

ga. Beata SZYDŁO Evropski parlament 

ga. Vera TAX Evropski parlament 

g. Nils TORVALDS Evropski parlament 

g. László TRÓCSÁNYI Evropski parlament 

ga. Juliane UNBEREIT evropski državljanski forumi 

ga. Adina VALEAN Evropska komisija 

ga.  Judit VARGA Svet 

g. Miltiadis  VARVITSIOTIS Svet 

ga. Ana Paula  ZACARIAS Svet 

    

    
 


