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OSNUTEK ZBIRNEGA ZAPISNIKA 

Delovna skupina za podnebne spremembe in okolje, ki ji predseduje Anna Pasková, Svet/Češka 

Četrtek, 7. april 2022, od 18.00 do 21.00 

 

1. Uvodni nagovor predsedujoče in uradnega govorca  

Predsedujoča je pojasnila, da je to zadnja seja delovne skupine in da bodo na njej dokončali osnutke 

predlogov za plenarno skupščino. Poudarila je, da so dosegli velik napredek, a je ostalo še nekaj 

nerešenih vprašanj, o katerih morajo razpravljati. Med izmenjavo mnenj bodo obravnavani vsi 

predlogi v obratnem vrstnem redu.  

 

2. Izmenjava mnenj 

 

CILJ 1: 

Varna, trajnostna, pravična, do podnebja odgovorna in cenovno dostopna proizvodnja hrane ob 

spoštovanju trajnostnih načel, okolja, varstva biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter ob 

zagotavljanju prehranske varnosti. 

Pri cilju 1 so člani omenili, da je treba poudariti zeleno in modro gospodarstvo, in se dogovorili, da 

bodo pri ukrepu 1 črtali besedo „visoko“ v frazi „zagotavljajo visoko produktivnost“. Poleg tega je bila 

potreba po usposabljanju za kmete razširjena tako, da se je dodalo tudi usposabljanje, „ki ga izvajajo“ 

kmeti. 

 

CILJ 2: 
Varovanje in obnova biotske raznovrstnosti in krajine ter odprava onesnaževanja. 
Pri cilju 2 so bile razprave osredotočene na ukrepa 5 in 7, člani pa so se dogovorili o več spremembah 

ubeseditve. Pri ukrepu 5 je bilo pri pogozdovanju dodano, da se pri oblikovanju priporočil za 

zavezujoče nacionalne cilje za ponovno pogozdovanje upoštevajo nacionalne posebnosti. Kar zadeva 

ukrep 7, so člani dali in podprli več predlogov glede strožjega varstva vodnih virov in odločnejšega 

zapisa pri raziskavah in financiranju pomorskih goriv in tehnologije. 

 

CILJ 3: 

Večja evropska energetska varnost in večja energetska neodvisnost EU ob hkratnem zagotavljanju 

pravičnega prehoda ter zadostne, cenovno dostopne in trajnostne energije. Boj proti podnebnim 

spremembam, pri katerem naj ima EU v svetu vodilno vlogo na področju trajnostne energetske 

politike, in spoštovanje globalnih podnebnih ciljev. 
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Na splošno so člani ta cilj podprli in razpravljali o tem, da je treba doseči energetsko neodvisnost. Pri 

ukrepu 1 so udeleženci podprli zamisel, da bi navedli, da je cilj „dokončati“ in po možnosti pospešiti 

zeleni prehod. Poleg tega so navedli, da bi bilo to treba doseči „zlasti“ z naložbami v energijo iz 

obnovljivih virov. 

Pri ukrepu 3 o električnem omrežju so se dogovorili, da ga bodo razširili na „vzdrževanje“ in 

„preoblikovanje“ omrežja, da bi povečali varnost in omogočili prehod na energijo iz obnovljivih virov.  

O ukrepu 5, ki se nanaša na tehnologije za energijo iz obnovljivih virov, so člani dlje časa razpravljali o 

vlogi vodika. Na koncu je bila fraza „uporaba“ vodika razširjena na „proizvodnjo in uporabo“.  

Obravnavali so tudi možnost, da bi še bolj poudarili pomen zaščite delavcev in delovnih mest, ter 

predlagali, da bi se vključila v ukrep 8. 

Znova so razpravljali o ukrepu 10, da bi postopoma opustili subvencioniranje fosilnih goriv, vendar na 

koncu besedilo ni bilo spremenjeno. 

 

CILJ 4:  

Zagotavljanje visokokakovostne, sodobne, zelene in varne infrastrukture, ki zagotavlja povezljivost, 

tudi na podeželskih območjih, zlasti s cenovno dostopnim javnim prevozom. 

 

Velika večina članov je podprla trenutne ukrepe v okviru tega cilja. Razpravljali so o uporabi tehnologij 

pri vozilih, ki jih je težko elektrificirati, in tem, da bi bilo treba v besedilo vključiti otoška območja. 

 

CILJ 5: 

Boljša uporaba in upravljanje materialov v EU, da bi postali bolj krožni, avtonomni in manj odvisni. 

Vzpostavitev krožnega gospodarstva s spodbujanjem trajnostnih proizvodov in proizvodnje v EU. 

Zagotovitev, da vsi proizvodi, dani na trg EU, ustrezajo skupnimi okoljskim standardom EU. 

 

Člani so pri ukrepu 6, ki vključuje platformo znanja o tem, kako uporabljati in popravljati izdelke, 

razpravljali o pojmu uporabe in se dogovorili, da bodo besedilu dodali „trajnostna“ ali „dolgoročna“ 

uporaba. Pri tem bo poudarjena vloga znanja, ki ga imajo potrošniške organizacije.  

V ukrepu 7 o načrtovani zastarelosti je bilo besedilo spremenjeno in sta bili dodani zgodnja in 

predčasna zastarelost, poleg tega pa je bilo poudarjeno, da potrošniki potrebujejo rezerve dele. Člani 

so razpravljali o najkrajšem obdobju, za katero je treba zagotoviti razpoložljivost rezervnih del, vendar 

so številni udeleženci menili, da ga ni mogoče določiti, ker so izdelki različni in se različno uporabljajo.  

Pri ukrepu 8 o trgu sekundarnih surovin so se udeleženci dogovorili, da je treba omeniti pametnejšo 

in manjšo uporabo primarnih surovin. 

Člani so razpravljali tudi o ukrepu 12 o omejitvi oglaševanja okolju škodljivih izdelkov, a se niso 

dogovorili in besedilo tako ni bilo spremenjeno.  

 

CILJ 6: 

Spodbujanje znanja, ozaveščenosti, izobraževanja in dialogov o okolju, podnebnih spremembah, 

porabi energije in trajnosti. 

Člani so se seznanili, da sta ukrep 6 o obveznem poučevanju biotske raznovrstnosti v šolah in ukrep 7 

o izobraževanju v pristojnosti držav članic in veljavna Pogodba trenutno ne omogoča, da bi 
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predpisovali učne načrte. Opozorjeno je bilo tudi, da bi lahko ukrep 6 cilja 1 konsolidirali v okviru 

ukrepa 6 cilja 6. 

 

3. Sklepna beseda predsedujoče 

 
Predsedujoča in uradni govorec sta zaključila sejo, predsedujoča pa je člane še spomnila, da bo 

plenarna skupščina o predlogih razpravljala v soboto, 9. aprila. 

 


