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NÁVRH SÚHRNNÉHO ZÁZNAMU 

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

Rada/Česká republika 

štvrtok 7. apríla 2022, 18.00 – 21.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky a hovorcu  

Predsedníčka vysvetlila, že táto schôdza bude záverečnou schôdzou pracovnej skupiny a jej cieľom 

bude finalizovať predbežné návrhy na plenárne zasadnutie. Zdôraznila, že sa dosiahol značný pokrok, 

ale je potrebné prerokovať posledné nedoriešené otázky. Počas výmeny sa všetky návrhy riešili 

jednotlivo v opačnom poradí.  

 

2. Výmena názorov 

 

CIEĽ 1: 

Bezpečná, udržateľná, spravodlivá, klimaticky zodpovedná a cenovo dostupná výroba potravín, 

ktorá dodržiava zásady udržateľnosti, životného prostredia, ochraňuje biodiverzitu a ekosystémy a 

zároveň zabezpečuje potravinovú bezpečnosť: 

Pokiaľ ide o cieľ 1, vyzdvihla sa potreba zdôrazňovať ekologické a modré hospodárstvo a v opatrení 1 

sa dohodla zmena, aby sa z výrazu „zaručuje vysokú produktivitu“ odstránilo slovo „vysokú“. Okrem 

toho sa rozšírila potreba odbornej prípravy poľnohospodárov tak, aby zahŕňala aj odbornú prípravu 

„poskytovanú“ poľnohospodármi. 

 

CIEĽ 2: 
Ochrana a obnova biodiverzity a krajiny a odstránenie znečistenia 
Pokiaľ ide o cieľ 2, diskusie sa zamerali na opatrenia 5 a 7 a dohodlo sa niekoľko zmien znenia. Pokiaľ 

ide o opatrenie 5 týkajúce sa zalesňovania, pridalo sa uznanie národných špecifík pri  

odporúčaní záväzných národných cieľov v oblasti obnovy lesov.  Pokiaľ ide o opatrenie 7, bolo 

predložených a podporených niekoľko návrhov v súvislosti so zlepšením ochrany vodných zdrojov a 

posilnením textu o výskume a financovaní námorných palív a technológií. 

 

CIEĽ 3: 

Zvýšenie európskej energetickej bezpečnosti a posilnenie energetickej nezávislosti EÚ, pričom sa 

zabezpečí spravodlivá transformáciu a Európanom sa poskytne dostatočná, cenovo dostupná a 

udržateľná energia. Boj proti zmene klímy, pričom EÚ zohráva úlohu globálneho lídra v oblasti 

udržateľnej energetickej politiky, ako aj dodržiavanie globálnych cieľov v oblasti klímy: 
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Členovia vo všeobecnosti podporili tento cieľ a v tejto súvislosti sa nastolila potreba dosiahnuť 

energetickú nezávislosť. Pokiaľ ide o opatrenie 1 v rámci tohto cieľa, vyjadrila sa podpora tomu, aby 

sa uviedlo, že cieľom bolo „dosiahnuť“ zelenú transformáciu a urýchliť ju vždy, keď je to je to možné. 

Poukázalo sa aj na to, že by sa to malo uskutočňovať „najmä“ prostredníctvom investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov. 

Pokiaľ ide o opatrenie 3 týkajúce sa elektrizačnej sústavy, členovia sa dohodli na jeho rozšírení tak, 

aby zahŕňal „údržbu“ a „transformáciu“ siete s cieľom zvýšiť bezpečnosť a prechod na energiu z 

obnoviteľných zdrojov.  

Pokiaľ ide o opatrenie 5 týkajúce sa technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, prebiehala 

dlhšia diskusia o úlohe  

vodíka. Nakoniec sa odkaz na „používanie“ vodíka rozšíril na „výrobu a používanie“.  

Poukázalo sa aj na význam ochrany pracovníkov a pracovných miest a navrhlo sa, aby sa zahrnula do 

opatrenia 8. 

O opatrení č. 10 o postupnom ukončovaní subvencovania fosílnych palív sa opäť diskutovalo, ale 

nakoniec sa nedohodla žiadna zmena znenia. 

 

CIEĽ 4:  

Poskytovanie vysokokvalitnej, modernej, zelenej a bezpečnej infraštruktúry, zabezpečenie 

prepojenosti, a to aj vo vidieckych oblastiach, najmä prostredníctvom cenovo dostupnej verejnej 

dopravy: 

 

Súčasné opatrenia v rámci tohto cieľa získali širokú podporu. Členovia diskutovali o používaní 

technológií pre vozidlá, ktoré sa ťažko elektrifikujú, a o potrebe zmeniť znenie tak, aby zahŕňalo 

ostrovné regióny. 

 

CIEĽ 5: 

Lepšie využívanie materiálov a nakladanie s nimi v rámci EÚ, aby sme sa stali obehovejšími, 

autonómnejšími a menej závislými. Budovanie obehového hospodárstva podporou udržateľných 

výrobkov a výroby v EÚ. Zabezpečenie, aby všetky výrobky uvádzané na trh EÚ spĺňali spoločné 

environmentálne normy EÚ: 

 

V súvislosti s opatrením 6, ktorého cieľom je vytvoriť vedomostnú platformu o tom, ako používať a 

opravovať výrobky, prebehla diskusia o koncepcii používania a dosiahla sa dohoda o doplnení 

„udržateľného“ alebo „dlhodobého“ používania. V tejto súvislosti bude zdôraznená úloha poznatkov 

získaných spotrebiteľskými organizáciami.  

V opatrení 7 týkajúcom sa plánovaného zastarávania sa zaviedlo určité diferencovanejšie znenie 

vrátane skorého a predčasného zastarávania, ako aj potreby dostupnosti náhradných dielov pre 

spotrebiteľov. Diskutovalo sa o minimálnom počte rokov, počas ktorých by mali byť dostupné 

náhradné diely, no podľa mnohých členov takéto obdobie nie je možné určiť z dôvodu rôznorodosti 

výrobkov a ich rozdielneho používania.  

Pokiaľ ide o opatrenie 8 týkajúce sa trhu s druhotnými surovinami, dohodlo sa, že je potrebné 

odkazovať na inteligentnejšie a obmedzenejšie využívanie primárnych surovín  
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.  

O opatrení č. 12 o postupnom ukončovaní subvencovania fosílnych palív sa opäť diskutovalo, ale 

nakoniec sa nedohodla žiadna zmena znenia.  

 

CIEĽ 6: 

Podpora vedomostí, povedomia, vzdelávania a dialógov o životnom prostredí, zmene klímy, 

využívaní energie a udržateľnosti: 

Pokiaľ ide o opatrenie 6 týkajúce sa povinnej výučby o biodiverzite na školách a opatrenie 7 o 

vzdelávaní, konštatovalo sa, že je to v právomoci členských štátov a že súčasná zmluva neumožňuje 

predpisovanie školských osnov. Takisto sa poznamenalo, že opatrenie 6 v rámci cieľa 1 by sa mohlo 

konsolidovať v rámci opatrenia 6 cieľa 6. 

 

3. Záverečné slová predsedníčky 

 
Predsedníčka a hovorca ukončili schôdzu a predsedníčka členom pripomenula, že o návrhoch sa bude 

diskutovať na plenárnom zasadnutí v sobotu 9. apríla. 

 


