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

Rada/Česko 
21. januára 2021 od 16.00 do 18.00 h (v hybridnom formáte) 

 
1. Úvodné slovo predsedníčky 
 
Predsedníčka otvorila schôdzu oznámením, že súhrnný záznam z prvej schôdze pracovnej skupiny bol 

prijatý a v súčasnosti by mal byť online. Ďalšia schôdza pracovnej skupiny sa uskutoční 11. marca 2022 

s cieľom konkrétnejšie diskutovať o tom, ako premietnuť odporúčania do návrhov. 25. marca 2022 sa 

v pracovnej skupine uskutoční ďalšia diskusia o návrhoch, pričom do budúcnosti sa pravdepodobne 

naplánuje ďalšia schôdza.  

Prvým bodom programu sú správy občanov z európskych a národných panelových diskusií občanov, 

po ktorých nasledujú štyri tematické diskusie, konkrétne o 1) poľnohospodárstve, výrobe potravín a 

biodiverzite, 2) energetike, doprave a zmene klímy, 3) trvalo udržateľnej spotrebe a výrobe, 4) 

informáciách, osvete, dialógu. 

 

2. Správa občanov – európska panelová diskusia občanov a národné panelové diskusie 

občanov  

Zástupca európskej panelovej diskusie občanov: 

Zo 64 návrhov vypracovaných v Natoline bolo vybraných 51 návrhov, ktoré získali viac ako 70-

percentnú podporu, z toho 34 návrhov sa týkalo zmeny klímy a životného prostredia.  

Pokiaľ ide o energetiku: energetické systémy by sa mali optimalizovať povinným zabudovaním filtrov 

CO2 do existujúcich uhoľných elektrární a čo najlepším využívaním nadprodukcie v dôsledku výroby 

ekologických palív, ako je vodík a biopalivá.  

Treba nájsť spôsoby, ako znížiť spotrebu energie a motivovať ľudí, aby spotrebúvali menej energie, 

prostredníctvom bonusového systému šetrenia energie. Zároveň aj prideliť finančné prostriedky na 

výskum vývoja nových spôsobov výroby ekologickej energie. Pokiaľ ide o dopravu, občania odporúčajú 

štandardizovať železničný systém v EÚ, prepojiť vidiecke oblasti a zabezpečiť cenovo dostupnú a 

bezpečnú verejnú dopravu pre všetkých, ako aj odklon od osobnej mobility k spoločnej mobilite. Pokiaľ 

ide o udržateľnú a zodpovednú spotrebu, uplatňovať obmedzenia na propagáciu výrobkov škodlivých 

pre životné prostredie, zakázať neudržateľné obaly a podporovať používanie výrobkov, ktoré možno 

ľahko opätovne začleniť do obehového hospodárstva ako suroviny. 

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo: propagovať a podporovať ekologické a regionálne 

poľnohospodárstvo, zmeniť kritériá poskytovania dotácií, znížiť používanie pesticídov, vyhýbať sa 

monokultúram a masovému chovu zvierat s cieľom obnoviť rovnováhu ekosystému. Presadzovať 
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rozvoj vertikálneho poľnohospodárstva s cieľom získať viac chránených oblastí, vyškoliť a podporovať 

poľnohospodárov pri zavádzaní poľnohospodárskych metód šetrných k životnému prostrediu, ako aj 

investovať do úsilia o opätovné zalesňovanie.  

Zástupca francúzskej panelovej diskusie občanov: 

Odporúčania zamerané na energetické obmedzenia. Zmenšiť spotrebu tým, že sa nebudú využívať 

nadmerné množstvá energie a budú sa podporovať finančné prostriedky na inovačný výskum. Vlaková 

doprava by mala byť dostupná v celej Únii. Je dôležité rozvíjať trh s čistým vodíkom, harmonizovať 

dane a dotácie na dopravné prostriedky – letenky by nemali byť lacnejšie ako cestovné lístky na vlak. 

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) musí podporovať kvalitu výrobkov a rozvíjať osvedčené 

postupy a zároveň zlepšovať ochranu prírodných oblastí a ekosystémov. Navyše treba „relokalizovať“ 

výrobné systémy, aby vznikli krátke miestne výrobné reťazce, zlepšiť ochranu ekosystémov v prírode 

a vytvoriť ochranné zóny v mestských a vidieckych oblastiach. Okrem toho je potrebná uhlíková daň 

na potrestanie tých, ktorí sa dopúšťajú zneužívania prostredníctvom environmentálne klamlivej 

reklamy.  

Zástupca nemeckej panelovej diskusie občanov: 

V odporúčaniach prvého oficiálneho národného občianskeho fóra v Berlíne Nemecko zdôrazňuje 

potrebu nariadenia o zaručenej životnosti výrobkov, t. j. zavedenie právnej záruky pre maximálne 

predĺženú zaručenú životnosť jednotlivých druhov výrobkov vyrábaných a predávaných v EÚ a 

nastolenie transparentnosti pre spotrebiteľov. Okrem toho by sa pre určité výrobky malo zaviesť 

klimatické dovozné clo ako peňažný ekvivalent škôd v dôsledku zmeny klímy, ktorého súčasťou by bol 

bodový systém udržateľnosti. 

Zástupca holandskej panelovej diskusie občanov: 

68 % holandských občanov si myslí, že EÚ by mala prevziať vedúcu úlohu v boji proti zmene klímy a 

mala by vypracovať jasnú víziu do budúcnosti. Okrem toho si myslia, že v záujme zmeny by občania 

mali upraviť vlastné správanie. Namiesto vzájomného obviňovania sa musia krajiny usilovať o dohody, 

vymieňať si poznatky a spoločne hľadať riešenia. Musí existovať lepší, spravodlivejší a jednoduchší 

systém znižovania emisií CO2. Informovanie o výzvach v oblasti zmeny klímy musí byť jasnejšie a tiež 

pozitívnejšie, pričom treba informovať aj o príležitostiach. Lídri by mali byť vzorom, napríklad menej 

využívať leteckú dopravu a viac schôdze na diaľku. 

 

3. Diskusia o jednotlivých témach  

1) Poľnohospodárstvo, výroba potravín a biodiverzita 

- Vytvoriť nové chránené oblasti pre druhy, ktorým hrozí vyhynutie. 

- Postupy produkcie mäsa, ako je masový chov hovädzieho dobytka na mäso, by sa mali viac 

regulovať a ich používanie by sa mohlo obmedziť. 

- Niektorí diskutujúci vyjadrili názor, že je potrebné riešiť intenzívne poľnohospodárstvo, iní si 

myslia, že na legislatívne účely treba pojem „intenzívne poľnohospodárstvo“ starostlivo a presne 

vymedziť, na čo ďalší diskutujúci reagovali tým, že tejto problematike sa venuje aj stratégia EÚ „z 

farmy na stôl“. 

- Zabrániť nadmernému používaniu pesticídov v intenzívnom poľnohospodárstve a používať lieky 

len na liečbu chorých zvierat, a nie na prevenciu, aby nedochádzalo k vzniku rezistentných baktérií.  

- Je potrebné preskúmať európsku spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) s cieľom zabezpečiť, 

aby dotácie podporovali metódy ekologického poľnohospodárstva. Ďalší diskutujúci 
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argumentovali, že už bola dohodnutá reforma SPP s platnosťou do roku 2027, ktorá už podporuje 

ekologické poľnohospodárstvo. Je potrebné zohľadniť aj aspekty bezpečnosti potravín.  

- V Európe treba v záujme rovnomernejšieho rozdeľovania zdrojov zaviesť nový hospodársky 

model, ktorý nemusí byť nevyhnutne zameraný na zvýšenie výroby. Udržateľná transformácia by 

sa nemala uskutočňovať na úkor najzraniteľnejších osôb, treba uprednostniť opatrenia pre tých, 

ktorí čelia energetickej chudobe.  

- Treba objasniť, že práve prostredníctvom dialógu môžeme transformovať našu spoločnosť. Treba 

vyvinúť úsilie o to, aby sa rozpočet EÚ využíval na sociálne prínosy ku klimaticky ústretovejšej 

spoločnosti, a to prostredníctvom sociálnych fondov rozdelených na vnútroštátnej a regionálnej 

úrovni, pričom toto úsilie by sa malo realizovať v rámci dialógu s cieľom dosiahnuť konsenzus. 

- EÚ musí byť vo svojich obchodných dohodách obzvlášť opatrná pri posudzovaní následných 

vplyvov na životné prostredie. Na zabezpečenie ochrany biodiverzity a potravinovej bezpečnosti 

sú potrebné strategické plány na vnútroštátnej úrovni.  

- Prírodné prostredie členských štátov je rozmanité, preto je dôležité zohľadniť kontext každého 

regiónu.  

- Niektorí občania videli svoju úlohu skôr v opise želaných výsledkov s tým, že zodpovednosť za 

navrhovanie konkrétnych riešení a finančných prostriedkov potrebných na ich realizáciu nesú 

politici.  

 

2) Energetika, doprava a zmena klímy 

- Potreba energetického mixu zodpovedajúceho našim ambíciám v oblasti životného prostredia, 

podpora investícií a výskumu. Zníženie emisií a zvýšenie objemu energie z obnoviteľných zdrojov 

si vyžaduje určitý čas, takže sú stále potrebné alternatívne zdroje energie s nízkymi emisiami, ktoré 

by nahradili viac znečisťujúce formy energie, ako je uhlie.  

- Príkladom je čistý vodík, aj keď energia potrebná na jeho vytvorenie si vyžaduje veľmi vysokú 

úroveň investícií. Kľúčovou potrebou je však vymaniť sa z fosílnych palív a podporovať elektrické 

autá.  

- Pokiaľ ide o energetickú transformáciu, treba zabezpečiť prechodné palivá, ako je plyn, a príliš sa 

nespoliehať na Rusko ako dodávateľa. Vyzdvihujú sa nové projekty, nové spôsoby, ako priviesť 

zelenú energiu do Európy, aby nebola závislá od jediného zdroja.  

- Niektorí diskutujúci boli proti podpore jadrovej energie, zatiaľ čo iní uvítali taxonómiu EÚ. Ďalší 

zase zdôraznili potrebu bezpečnej energie ako predpokladu prosperity občanov.  

- Treba podporovať verejnú dopravu, ktorá by sa mala podieľať na transformácii našich 

najvidieckejších oblastí. Treba vypracovať skutočnú stratégiu pre následné inštitucionálne 

opatrenia.  

- EÚ nijako nepostúpila v otázke normalizácie železníc, čo je zásadné.  

Aby sme mali vysokorýchlostné vlaky a nočné vlaky, musíme stanoviť jednotnú normu pre 

železničnú energiu v Európe.  

- Široká podpora nárastu investícií do verejnej dopravy, ale na to, aby bola verejná doprava 

spoľahlivá, efektívna a cenovo dostupná, musí ju naďalej zabezpečovať verejný, a nie súkromný 

sektor. Treba mať na pamäti, že mnohé odporúčania budú mať sociálne dôsledky a že tieto 

dôsledky by sa nemali prehliadať. 

- Je dôležité dosiahnuť, aby viac ľudí prestalo používať auto. Tieto zmeny však budú mať vplyv na 

automobilový priemysel a milióny pracovníkov, a preto musíme túto otázku dôkladnejšie posúdiť 

a vypracovať plány spravodlivej transformácie. 

- Zariadenia produkujúce CO2 by mali byť vybavené filtrami a budovy by mali byť regulované tak, 

aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu.  
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- Aj keď je potrebné investovať do železničnej dopravy, v budúcnosti budeme stále potrebovať 

leteckú dopravu, takže bude potrebné nájsť riešenie, ktorým sa zabezpečí, aby cena za každý 

druh dopravy bola primeraná a aby každý druh dopravy zohľadňoval environmentálne a sociálne 

aspekty. 

- Potreba podporovať „modrú ekonomiku“: morské prostredie sa zhoršuje v dôsledku nadmerného 

rybolovu a znečistenia. Ochrana morí by mala byť v popredí globálneho programu. 

- Takisto treba vo všeobecnosti zabezpečiť „spravodlivú transformáciu“ prostredníctvom právneho 

rámca spravodlivej transformácie a poskytnúť primerané finančné prostriedky na transformáciu a 

viac finančných prostriedkov na výskum. 

 

3) Udržateľná spotreba a výroba 

- Zavedenie celoúnijného štandardného označenia výrobkov, ktorým sa poskytnú informácie 

o udržateľnosti, recyklovateľnosti, procese zneškodňovania a vplyve na zdravie, ktoré možno 

preukázať prostredníctvom kódu QR v kombinovanom, ľahko čitateľnom formáte.  

- EÚ by mala mať prísne kontroly environmentálne škodlivých obalov. Mohli by sa zaviesť finančné 

stimuly na podporu podnikov pri prechode na plne biologicky rozložiteľné obaly.  

- Obaly by mali byť čo najkompaktnejšie, aby sa ušetrili zdroje.  

- Súčasný systém zálohovania by sa mal rozšíriť a zlepšiť, aby mal rovnomerný rozsah pôsobnosti vo 

všetkých členských štátoch a vzťahoval sa najmä na plastové a sklené fľaše, pričom by mala 

existovať možnosť zahrnúť doň aj iné typy fliaš a nádob. 

- Potreba predĺžiť súčasnú záručnú lehotu elektroniky a kontrolovať náklady na náhradné diely s 

cieľom podporiť opravy a obmedziť likvidáciu.  

- Potreba lepšej právnej regulácie a transparentnosti na zabezpečenie a propagáciu spravodlivo 

vyrábaných výrobkov na trhu.  

- Je dôležité, aby spoločnosti prevzali zodpovednosť za svoje príslušné dodávateľské reťazce, a to aj 

za ich mimoeurópske časti.  

- Využiť regionálne okruhy na vytváranie pracovných miest a posilnenie miestneho hospodárstva, 

čo je dôležitý aspekt.  

 

4) Informácie, osveta, dialóg 

- EÚ si v rámci Európskej zelenej dohody stanovila mnoho ambicióznych cieľov a na ich splnenie 

vytýčila viacero riešení. Panuje obava, že členské štáty tieto ciele sotva splnia a že nie všetky 

krajiny majú zdroje na ich splnenie. Nastal čas zamyslieť sa nad celoeurópskym prístupom 

založeným na spolupráci, v rámci ktorého by sa skúsenosti členských štátov mohli sústrediť do 

jednej databázy a vzájomne sa vymieňať. 

- Treba lepšie sprístupniť poznatky o zmene klímy, napr. vytvorením online európskej platformy, 

ktorá by propagovala a neustále aktualizovala vedecké informácie a správy a na ktorej by občania 

mohli viesť dialóg s odborníkmi v záujme demystifikácie zmeny klímy. 

- Vo všeobecnosti možno normy šetrné k životnému prostrediu zavádzať len v rámci 

všeobecnejšieho politického rámca a neustáleho dialógu.  

- Je potrebné posilniť a ďalej rozvíjať demokraciu v práci a v plnej miere zapojiť pracovníkov a 

zástupcov odborových zväzov. 

- Na medzinárodnej úrovni by EÚ mala posilniť svoje vedúce postavenie a zohrávať významnú úlohu 

pri presadzovaní ambicióznych opatrení v oblasti klímy a spravodlivej transformácie, napríklad v 

rámci OSN. Takéto vedúce postavenie vo svete je obzvlášť dôležité, pretože mnohé odvetvia sú 
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súčasťou medzinárodnej hospodárskej súťaže, a prijatie opatrení v oblasti klímy len na úrovni EÚ 

by preto mohlo mať negatívny dosah na podniky a ich pracovníkov. 


