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

21. januar 2021, 16:00–18:00 (hibridna seja) 
 

1. Uvodni nagovor predsednice 
 
Predsednica je začela sestanek s poročilom, da je bil povzetek zapisnika prvega sestanka delovne 

skupine sprejet in bi moral biti že dostopen na spletu. Naslednji sestanek delovne skupine bo 

11. marca 2022, na njem pa bo potekala podrobnejša razprava o tem, kako priporočila preoblikovati v 

predloge. 25. marca 2022 bo v delovni skupini potekala nadaljnja razprava o predlogih, v prihodnosti 

pa bi bilo lahko predvideno dodatno srečanje.  

Prva točka dnevnega reda so poročila državljanov iz evropskega in nacionalnih državljanskih forumov, 

ki jim sledijo štiri skupinske razprave, in sicer o 1) kmetijstvu, pridelavi hrane in biotski raznovrstnosti, 

2) energiji, prometu in podnebnih spremembah; 3) trajnostni potrošnji in proizvodnji; 4) obveščanju, 

ozaveščanju, dialogu. 

 

2. Poročilo državljanov – evropski državljanski forum in nacionalni državljanski forumi  

Predstavnik evropskega državljanskega foruma: 

Od 64 predlogov, pripravljenih v Natolinu, jih je bilo 51 izbranih z več kot 70-odstotno podporo, od teh 

je 34 povezanih s podnebnimi spremembami in okoljem.  

O energiji: energetske sisteme bi bilo treba optimizirati z obvezno namestitvijo filtrov CO2 v obstoječih 

elektrarnah na premog in čim bolje izkoristiti presežno proizvodnjo, ki jo povzroča proizvodnja okolju 

prijaznih goriv, kot so vodik in biogoriva.  

Poiskati je treba načine za zmanjšanje porabe energije in motivirati ljudi, da porabijo manj energije, s 

sistemom bonusov za varčevanje z energijo. Prav tako je treba nameniti sredstva za raziskave o novih 

metodah za pridobivanje zelene energije. Na področju prometa državljani priporočajo standardizacijo 

železniškega sistema v EU, povezovanje podeželskih območij ter dostopen in varen javni prevoz za vse, 

pa tudi premik od osebne k skupni mobilnosti. Na področju trajnostne in odgovorne potrošnje 

predlagajo omejitve oglaševanja okolju škodljivih izdelkov, prepoved netrajnostne embalaže in 

podporo za izdelke, ki se kot surovine enostavno znova vključijo v krožno gospodarstvo. 

Na področju kmetijstva: treba je spodbujati in podpirati ekološko in regionalno kmetijstvo, spremeniti 

merila za subvencioniranje, zmanjšati uporabo pesticidov, izogibati se je treba monokulturi in 

množični reji živali, da bi znova vzpostavili ravnovesje znotraj ekosistema. Spodbujati je treba razvoj 

vertikalnega kmetovanja, da bi pridobili več zaščitenih območij, usposabljati in podpirati kmete pri 

izvajanju okolju prijaznih načinov kmetovanja ter vlagati v projekte pogozdovanja.  

Predstavnik francoskega nacionalnega foruma: 
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Priporočila se osredotočajo na energetske omejitve. Zmanjšati je treba porabo z varčevanjem z 

energijo in s podporo za raziskovalne sklade za inovacije. Železniški promet bi moral biti na voljo po 

vsej Uniji. Pomembno je razviti trg obnovljivega vodika, uskladiti davke in subvencije za prevozna 

sredstva – letalske karte ne bi smele biti cenejše od železniških. Skupna kmetijska politika mora 

spodbujati kakovost proizvodov in razvoj dobre prakse, hkrati pa izboljšati varstvo naravnih območij 

in ekosistemov. Poleg tega je treba „relokalizirati“ proizvodne sisteme za kratke, lokalne proizvodne 

verige, izboljšati varstvo ekosistemov v naravi in vzpostaviti zavarovana območja v mestih in na 

podeželju. Ob tem je treba uvesti davek na ogljik, ki bo kaznoval tiste, ki zlorabljajo sistem z lažnim 

zelenim oglaševanjem.  

Predstavnik nemškega nacionalnega foruma: 

V priporočilih prvega uradnega nacionalnega državljanskega foruma v Berlinu v Nemčiji je poudarjeno, 

da je potrebna uredba o zajamčeni življenjski dobi izdelkov, kar pomeni, da je treba uvesti na 

posamezen izdelek vezano pravno jamstvo za maksimalno podaljšano zajamčeno življenjsko dobo za 

izdelke, proizvedene in prodane v EU, ter zagotoviti preglednost za potrošnike. Poleg tega je za 

nekatere izdelke treba uvesti podnebne uvozne dajatve s sistemom trajnostnih točk, ki bi se 

upoštevale kot denarna protivrednost podnebne škode. 

Predstavnik nizozemskega nacionalnega foruma: 

68 % Nizozemcev meni, da bi morala EU prevzeti vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam 

in oblikovati jasno vizijo za prihodnost. Poleg tega menijo, da bi morali državljani prilagoditi svoje 

vedenje, če želimo doseči spremembe. Namesto da se vzajemno obtožujejo, morajo države poiskati 

dogovore, izmenjati znanje in skupaj oblikovati rešitve. Za zmanjševanje emisij CO2 je potreben boljši, 

pravičnejši in enostaven sistem. Komunikacija o izzivih podnebnih sprememb mora biti jasnejša in bolj 

spodbudna, tako da se enaka pozornost nameni tudi priložnostim. Voditelji bi morali dajati zgled, na 

primer z manj letalskimi prevozi in več sestanki na daljavo. 

 

3. Razprava, zbrana ob temah  

1) Kmetijstvo, pridelava hrane in biotska raznovrstnost 

- Vzpostavitev novih zavarovanih območij za vrste, ki jim grozi izumrtje. 

- Postopke za proizvodnjo mesa, kot je množična reja goveda za ta namen, bi bilo treba bolj 

regulirati in po možnosti zmanjšati njihovo uporabo. 

- Nekateri menijo, da se je treba spoprijeti z intenzivnim kmetovanjem; po mnenju drugih je treba 

za zakonodajne namene skrbno in natančno opredeliti pojem intenzivnega kmetovanja, na kar so 

nekateri odgovorili, da strategija EU od vil do vilic zajema tudi to. 

- Izogniti se je treba pretirani uporabi pesticidov v intenzivnem kmetovanju in uporabljati zdravila 

le za zdravljenje bolnih živali, ne pa tudi preventivno, da se prepreči nastanek odpornih klic.  

- Pregledati je treba evropsko skupno kmetijsko politiko, da bi subvencije spodbujale metode 

ekološkega kmetovanja. Drugi so trdili, da je bila reforma te politike določena do leta 2027 in da 

že podpira ekološko kmetovanje. Upoštevati je treba tudi vidike varnosti hrane.  

- Evropa potrebuje nov gospodarski model za bolj enakomerno porazdelitev virov, ki ne bo nujno 

osredotočen na povečanje proizvodnje. Trajnostni prehod ne sme potekati na račun 

najranljivejših, zato je treba prednostno obravnavati ukrepe za tiste, ki se soočajo z energetsko 

revščino.  

- Jasno je treba poudariti, da lahko našo družbo preoblikujemo z dialogom. Prizadevati si je treba 

za to, da bi se proračun EU prek socialnih skladov, razčlenjenih na nacionalno in regionalno raven, 
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uporabil za socialne prispevke za podnebju prijaznejšo družbo, kar je treba izvesti na podlagi 

soglasja, doseženega v dialogu. 

- EU mora biti pri sklepanju trgovinskih sporazumov še posebej previdna pri presoji posledičnih 

okoljskih vplivov. Potrebuje strateške načrte na nacionalni ravni za varstvo biotske raznovrstnosti 

in prehransko varnost.  

- Naravno okolje držav članic je raznoliko, zato je pomembno upoštevati razmere posamezne regije.  

- Nekateri državljani so svojo vlogo videli bolj v opisovanju želenih rezultatov, politiki pa naj bi bili 

odgovorni za oblikovanje konkretnih rešitev in zagotavljanje finančnih sredstev, potrebnih za 

njihovo izvajanje.  

 

2) Energija, promet in podnebne spremembe 

- Potrebujemo kombinacijo energetskih virov na najvišji ravni naših okoljskih ambicij, podpirati 

moramo naložbe in raziskave. Za zmanjševanje emisij in povečanje obnovljivih virov energije je 

potreben čas, zato še vedno potrebujemo alternativne vire energije z nizkimi emisijami, ki bodo 

nadomestili bolj onesnažujoče oblike energije, kot je premog.  

- Takšen primer je obnovljivi vodik, čeprav zaradi energije, ki je potrebna za njegovo proizvodnjo, 

zahteva zelo visoke naložbe. Še vedno pa je ključno, da opustimo fosilna goriva in spodbujamo 

električne avtomobile.  

- Na področju energetskega prehoda je treba zagotoviti prehodna goriva, kot je plin, pri tem pa se 

ne smemo preveč zanašati na Rusijo kot dobavitelja. Poudariti je treba nove projekte, nove načine 

pridobivanja zelene energije v Evropi, in sicer tako, da ne bomo odvisni od enega samega vira.  

- Nekateri so nasprotovali jedrski energiji, medtem ko so drugi udeleženci pozdravili taksonomijo 

EU. Spet drugi so poudarili, da potrebujemo varno energijo kot pogoj za blaginjo državljanov.  

- Spodbujati je treba javni prevoz in ga vključiti v prehod na naših najbolj podeželskih območjih. 

Potrebujemo resnično strategijo za institucionalno spremljanje.  

- EU ni naredila nobenega koraka naprej na področju standardizacije železnic, kar je ključnega 

pomena.  

Če želimo imeti hitre in nočne vlake, moramo določiti enoten standard železniške energije v 

Evropi.  

- Široka podpora povečanju naložb v javni prevoz, vendar pa mora javni prevoz, da bi bil zanesljiv, 

učinkovit in cenovno dostopen, ostati v javni in ne zasebni lasti. Upoštevati je treba, da bodo imela 

številna priporočila socialne posledice, ki jih ne bi smeli spregledati. 

- Pomembno je, da čim manj ljudi uporablja avtomobile. Vendar bodo te spremembe vplivale na 

avtomobilsko industrijo in na milijone delavcev, zato moramo to vprašanje podrobneje 

obravnavati in razviti načrte za pravičen prehod. 

- Objekte, ki povzročajo emisije CO2, je treba opremiti s filtri, stavbe pa regulirati, da bodo okolju 

prijaznejše.  

- Čeprav je treba vlagati v železniški promet, bomo v prihodnosti še vedno potrebovali letalski 

promet, zato moramo najti rešitev, s katero bomo zagotovili, da bo vsaka vrsta prevoza imela 

ustrezno ceno in upoštevala okoljske in socialne vidike. 

- Spodbujati je treba „modro gospodarstvo“: morsko okolje se slabša zaradi prelova in 

onesnaževanja. Varovanje morja mora biti v ospredju svetovnega programa. 

- Na splošno je treba zagotoviti „pravičen prehod“ s pravnim okvirom za pravičen prehod ter 

ustrezna sredstva za prehod in več sredstev za raziskave. 

 

3) Trajnostna potrošnja in proizvodnja 
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- Uvesti je treba standardno oznako za izdelke v EU, na kateri bodo predstavljeni trajnostnost, 

možnost recikliranja, postopek odstranjevanja in vpliv na zdravje, kar je mogoče prikazati s kodo 

QR v kombinirani, lahko berljivi obliki.  

- EU bi morala imeti strog nadzor nad embalažo, ki škoduje okolju. Uvedli bi lahko finančne 

spodbude za podjetja, da bi prešla na popolnoma biološko razgradljivo embalažo.  

- Embalaža bi morala biti čim bolj kompaktna, da bi prihranili vire.  

- Sedanji sistem povratne embalaže bi bilo treba razširiti in izboljšati, da bi se enakomerno 

uporabljal v vseh državah članicah in vključeval zlasti plastenke in steklenice, vključiti pa bi morali 

tudi druge vrste embalaže. 

- Podaljšati je treba sedanji garancijski rok za elektroniko in nadzorovati stroške rezervnih delov, da 

bi spodbujali popravila in zmanjšali odlaganje.  

- Potrebujemo boljšo ureditev in preglednost za spodbujanje pošteno proizvedenih izdelkov na 

trgu.  

- Pomembno je, da podjetja postanejo tako moralno kot zakonsko odgovorna za svoje dobavne 

verige, vključno z deli zunaj EU.  

- Pomemben vidik je uporaba regionalnih verig za ustvarjanje delovnih mest in krepitev lokalnega 

gospodarstva.  

 

4) Obveščanje, ozaveščanje, dialog 

- EU si je v zelenem dogovoru zastavila veliko ambicioznih ciljev in zbrala številne rešitve za njihovo 

uresničitev. Skrb vzbujajoče je, da države članice teh ciljev skorajda ne dosegajo, vse države niti 

nimajo dovolj sredstev za njihovo uresničitev. Čas je, da razmislimo o vseevropskem pristopu na 

podlagi sodelovanja, tako da izkušnje držav članic zberemo v banki podatkov in si jih med seboj 

izmenjujemo. 

- Povečati je treba dostopnost znanja o podnebnih spremembah, npr. z evropsko spletno platformo, 

ki bo objavljala in stalno posodabljala znanstvene informacije in poročila in na kateri bodo 

državljani lahko začeli dialog s strokovnjaki, da bi pojasnili podnebne spremembe. 

- Načeloma je okolju prijazne standarde mogoče uvesti le v širšem političnem okviru in stalnem 

dialogu.  

- Okrepiti je treba demokracijo na delovnem mestu in jo nadalje razvijati ter v celoti vključiti delavce 

in predstavnike sindikatov. 

- Na mednarodni ravni bi morala EU okrepiti svojo vodilno vlogo in prevzeti pomembno vlogo pri 

spodbujanju ambicioznih podnebnih ukrepov in pravičnega prehoda, na primer v okviru OZN. Tak 

vodilni položaj v svetu je še posebej pomemben, saj so številni sektorji del mednarodne 

konkurence, zato bi lahko sprejetje podnebnih ukrepov samo na ravni EU negativno vplivalo na 

podjetja in njihove delavce. 

 


