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Zmena klímy a životné prostredie 

 
1. Návrh: poľnohospodárstvo, výroba potravín, biodiverzita a ekosystémy, znečistenie 

Cieľ: 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: 

Opatrenia: 

1. Postaviť do popredia koncepciu zelenej a modrej ekonomiky podporou účinného 
poľnohospodárstva a rybolovu šetrných k životnému prostrediu a klíme v EÚ a na celom svete 
vrátane ekologického poľnohospodárstva, ako aj iných foriem inovatívneho a udržateľného 
poľnohospodárstva, ako je vertikálne poľnohospodárstvo, ktoré umožňuje vyrábať viac potravín 
z menej zdrojov a zároveň znižuje emisie a vplyv na životné prostredie, ale stále zaručuje vysokú 
produktivitu a potravinovú bezpečnosť (panel 3 – odporúčanie 1, 2 a 10; panel 2 – odporúčanie 
4) 

2. Presmerovať dotácie a posilniť stimuly na ekologické a udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré 
spĺňa jasné environmentálne normy a pomáha dosahovať globálne ciele v oblasti klímy (panel 3 
– odporúčania 1, 12) 

3. Uplatňovať zásady obehového hospodárstva v poľnohospodárstve a presadzovať opatrenia proti 
plytvaniu potravinami (diskusia v pracovnej skupine, mnohojazyčná digitálna platforma) 

4. Výrazne znížiť používanie chemických pesticídov a hnojív v súlade s existujúcimi cieľmi a zároveň 
naďalej zabezpečovať potravinovú bezpečnosť a podporovať výskum zameraný na vývoj 
udržateľnejších a prírodných alternatív (panel 3 – odporúčanie 10, diskusia v pracovnej skupine) 

5. Zaviesť certifikáciu odstraňovania uhlíka na základe spoľahlivého, dôveryhodného a 
transparentného započítavania uhlíka (rozprava v pléne) 

6. Uskutočňovať viac výskumu a inovácií, a to aj v oblasti technologických riešení pre udržateľnú 
výrobu, odolnosť rastlín a presné poľnohospodárstvo, ako aj viac komunikačných a 
poradenských systémov a odbornej prípravy pre poľnohospodárov (panel 3 – odporúčanie 10, 
diskusia v pracovnej skupine, rozprava v pléne) 

7. Odstrániť sociálny damping a posilniť spravodlivú a ekologickú transformáciu na lepšie pracovné 
miesta s vysokou kvalitou bezpečnosti, zdravia a pracovných podmienok v odvetví 
poľnohospodárstva (diskusia v pracovnej skupine) 

8. Riešenie aspektov ako používanie plastov v poľnohospodárskych fóliách a spôsoby zníženia 
spotreby vody v poľnohospodárstve (MDP) 

9. Presadzovať rozumné šľachtenie a produkciu mäsa so zameraním na dobré životné podmienky zvierat 
a udržateľnosť s použitím opatrení, ako sú jasné označovanie, vysoké štandardy a spoločné normy pre 
chov a prepravu zvierat a posilnenie prepojenia medzi chovom a kŕmením (P3 – 16, P3 – 30) 

 

2. Návrh: poľnohospodárstvo, výroba potravín, biodiverzita a ekosystémy, znečistenie 

Cieľ: Ochrana a obnova biodiverzity a krajiny a odstránenie znečistenia 

Opatrenia: 
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1. Vytvárať, obnovovať, lepšie spravovať a rozširovať chránené oblasti – na zachovanie 
biodiverzity (odporúčanie FR, panel 3 – odporúčanie 11) 

2. Zaviesť systém nátlaku a odmeňovania na riešenie znečistenia, ktorý uplatňuje zásadu 
znečisťovateľ platí, ktorý by mal byť začlenený aj do daňových opatrení spolu so zvyšovaním 
informovanosti a stimulmi (panel 3 – odporúčanie 32, odporúčanie FR, rozprava v pléne) 

3. Posilniť úlohu samospráv pri mestskom plánovaní a výstavbe nových budov podporujúcich 
modro-zelenú infraštruktúru, zabrániť ďalšej strate priepustnosti pôdy a zastaviť ju a zaviesť 
povinné zelené plochy pre nové budovy s cieľom podporiť biodiverzitu a mestské lesy (panel 3 – 
odporúčanie 5, panel 1 – odporúčanie 18, odporúčanie FR) 

4. Chrániť hmyz, najmä pôvodný a opeľujúci hmyz, a to aj prostredníctvom ochrany pred 
inváznymi druhmi a lepšieho presadzovania existujúcich predpisov (panel 1 – odporúčanie 
18)   

5. Podporovať obnovu lesov, zalesňovanie vrátane lesov zničených požiarmi, presadzovanie 
zodpovedného obhospodarovania lesov a podporovať lepšie využívanie dreva 
nahrádzajúceho iné materiály. Stanoviť záväzné národné ciele v rámci členských štátov EÚ v 
oblasti obnovy lesov pôvodnými stromami a miestnou flórou s prihliadnutím na rôzne 
vnútroštátne situácie a špecifiká (panel 3 – odporúčanie 14, panel 1 – odporúčanie 18) 

6. Presadzovanie a rozšírenie zákazu jednorazových plastov (MDP) 
7. Chrániť vodné zdroje a bojovať proti znečisteniu riek a oceánov, a to aj prostredníctvom 

výskumu a boja proti znečisteniu mikroplastmi a podporou ekologickej lodnej dopravy 
využívaním najlepších dostupných technológií a zavedením výskumu a financovania 
alternatívnych námorných palív a technológií v EÚ (mnohojazyčná digitálna platforma, 
diskusia v pracovnej skupine) 

8. Obmedziť svetelné znečistenie (diskusia v pracovnej skupine) 
 

 
3. Návrh: zmena klímy, energetika, doprava 

Cieľ:Zvýšenie európskej energetickej bezpečnosti a dosiahnutie 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: 

Opatrenia: 

1. Dosiahnuť a vždy, keď je to možné, urýchliť zelenú transformáciu, najmä prostredníctvom 
väčších investícií do energie z obnoviteľných zdrojov, s cieľom znížiť vonkajšiu energetickú 
závislosť, pričom sa uznáva aj úloha miestnych a regionálnych samospráv pri zelenej 
transformácii (diskusia v pracovnej skupine) 

2. Zvážiť v rámci energetických politík geopolitické a bezpečnostné dôsledky všetkých dodávateľov 
energie z tretích krajín vrátane ľudských práv, ekologického aspektu a dobrej správy vecí 
verejných a právneho štátu (diskusia v pracovnej skupine) 

3. Znížiť závislosť od dovozu ropy a plynu prostredníctvom projektov energetickej efektívnosti, 
podporiť cenovo dostupnú verejnú dopravu, vysokorýchlostné železničné a nákladné siete, 
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rozšíriť dodávky čistej a obnoviteľnej energie (panel 4 – odporúčanie 2, panel 1 – odporúčanie 
10, FR, DE odporúčania) 

4. Zlepšiť kvalitu a prepojenosť, zabezpečiť údržbu a transformovať elektrickú infraštruktúru a 
elektrické siete s cieľom zvýšiť bezpečnosť a umožniť prechod na obnoviteľné zdroje energie 
(panel 1 – odporúčanie 10, diskusia v pracovnej skupine) 

5. Investovať do technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako je efektívna výroba a 
využívanie zeleného vodíka, najmä v odvetviach, ktoré sa ťažko elektrifikujú (panel 3 – 
odporúčanie 31, diskusia v pracovnej skupine) 

6. Investovať do skúmania nových zdrojov energie šetrných k životnému prostrediu a spôsobov ich 
uskladňovania a ďalej investovať do existujúcich optimálnych riešení výroby a uskladňovania 
energie, pokým sa nenájdu konkrétne riešenia (panel 3 – odporúčania 9 a 31) 

7. Zaviesť povinné filtre CO2 pre elektrárne na fosílne palivá a poskytnúť finančnú pomoc členským 
štátom, ktoré nemajú finančné zdroje na zavedenie filtrov CO2. (panel 3 – odporúčanie 29) 

8. Zabezpečiť spravodlivú transformáciu a chrániť pracovníkov a pracovné miesta prostredníctvom 
primeraného financovania prechodu a ďalšieho výskumu, reformou daňového systému so 
spravodlivejším zdaňovaním a opatreniami na boj proti daňovým podvodom a zabezpečením 
inkluzívneho prístupu riadenia pri tvorbe politík na všetkých úrovniach (napr. ambiciózne 
opatrenia na rekvalifikáciu/zvyšovanie zručností, silná sociálna ochrana, ponechanie verejných 
služieb vo verejných rukách, zabezpečenie pravidiel ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci) 
(rozprava v pléne, diskusia v pracovnej skupine, mnohojazyčná digitálna platforma) 

9. Zaviesť investičný balík pre technológie a inovácie šetrné ku klíme, ktorý by sa mal financovať 
prostredníctvom dovozných ciel súvisiacich s klímou a poplatkov za kompenzáciu uhlíka 
súvisiacich s klímou (odporúčanie DE) 

10. Po prechodnom období by sa fosílne palivá už nemali dotovať a na tradičnú plynárenskú 
infraštruktúru by sa nemali poskytovať žiadne finančné prostriedky (diskusia v pracovnej 
skupine)  

11. Posilniť vedúce postavenie EÚ a prevziať silnejšiu úlohu a zodpovednosť za presadzovanie 
ambicióznych opatrení v oblasti klímy, spravodlivej transformácie a podpory pri riešení strát a 
škôd v medzinárodnom rámci, ktorého stredobodom je Organizácia Spojených národov 
(odporúčanie NL, diskusia v pracovnej skupine) 
 
 

4. Návrh: zmena klímy, energetika, doprava 

Cieľ: Poskytovanie vysokokvalitnej, modernej, zelenej a bezpečnej infraštruktúry, zabezpečenie 
prepojenosti, a to aj vo vidieckych a ostrovných regiónoch, najmä prostredníctvom cenovo dostupnej 
verejnej dopravy: 

Opatrenia: 

1. Podporovať verejnú dopravu a rozvíjať európsku sieť verejnej dopravy, najmä vo vidieckych a 
ostrovných regiónoch, aby bola efektívna, spoľahlivá a cenovo dostupná, s dodatočnými 
stimulmi na využívanie verejnej dopravy (panel 3 – odporúčanie 36, panel 4 – odporúčanie 2) 

2. Investovať do vysokorýchlostných a nočných vlakov a stanoviť jednotný štandard železničných 
ekologických technológií v Európe s cieľom poskytnúť dôveryhodnú alternatívu a uľahčiť 
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možnosť nahradiť lety na krátke vzdialenosti a odrádzať od nich (diskusia v pracovnej skupine, 
mnohojazyčná digitálna platforma) 

3. Podporovať nákup elektrických vozidiel, pričom sa zohľadní cenová dostupnosť pre domácnosti, 
podpora (zdieľaného) používania elektrických vozidiel, ktoré spĺňajú dobré normy životnosti 
batérie, ako aj investície do potrebnej nabíjacej infraštruktúry a do vývoja iných neznečisťujúcich 
technológií pre tie vozidlá, ktorých elektrifikácia sa dosahuje ťažko (panel 3 – odporúčanie 38) 

4. Rozvíjať vysokorýchlostný internet a konektivitu mobilných sietí vo vidieckych a ostrovných 
regiónoch (panel 3 – odporúčanie 36) 

5. Zlepšiť existujúcu dopravnú infraštruktúru z ekologického hľadiska (panel 3 – odporúčanie 37) 
6. Požadovať ekologickejšie programy rozvoja miest s nižšími emisiami a so špecializovanými 

zónami bez áut v mestách bez poškodenia komerčných oblastí (panel 3 – odporúčanie 6) 
7. Zlepšiť infraštruktúru pre cyklistov a rozšíriť ďalšie práva a posilniť právnu ochranu cyklistom a 

chodcom, a to aj v prípade nehôd s motorovými vozidlami, zaručiť bezpečnosť na cestách a 
poskytnúť školenia o pravidlách cestnej premávky (panel 3 – odporúčanie 4) 

8. Regulácia ťažby kryptomien, ktoré využívajú obrovské množstvo elektrickej energie (MDP) 

 

5. Návrh: udržateľnosť spotreby, obalov a výroby 

Cieľ: 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: 

Opatrenia: 

1. Zaviesť prísnejšie a harmonizované výrobné normy v rámci EÚ a transparentný systém 
označovania všetkých výrobkov predávaných na trhu EÚ, pokiaľ ide o ich 
udržateľnosť/environmentálnu stopu, ako aj dlhovekosť, použitím QR kódu a ekologického skóre 
alebo digitálneho pasu výrobku (panel 3 – odporúčania 8, 13, 20, 21, panel 1 – odporúčanie 16, 
panel 4 – odporúčanie 13) 

2. Preskúmanie globálnych dodávateľských reťazcov aj v poľnohospodárskej výrobe s cieľom znížiť 
závislosť EÚ a skrátiť reťazce (MDP) 

3. Ďalej predchádzať vzniku odpadu stanovením cieľov v oblasti predchádzania vzniku odpadu a 
jeho opätovného použitia a stanovením noriem kvality pre systémy triedenia odpadu (diskusia v 
pracovnej skupine, FR) 

4. Postupne ukončovať používanie neudržateľných foriem obalov, regulovať environmentálne 
bezpečné obaly a zamedziť plytvaniu materiálom v obaloch prostredníctvom finančných 
stimulov a pokút a investovaním do výskumu alternatív (panel 3 – odporúčania 15, 25, panel 1 – 
odporúčanie 12, panel 4 – odporúčanie 16) 

5. Zaviesť celoeurópsky systém zálohovania obalov a prísnejšie normy pre kontajnery (panel 3 – 
odporúčania 22, 23, mnohojazyčná digitálna platforma)   

6. Uviesť do používania vedomostnú platformu EÚ o tom, ako zabezpečiť dlhodobé a udržateľné 
používanie a ako „opravovať“ výrobky vrátane dostupných informácií od spotrebiteľských 
združení (panel 3 – odporúčanie 20) 
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7. Zaviesť opatrenia na riešenie skorého alebo predčasného (vrátane plánovaného) zastarávania, 
zabezpečiť dlhšie záruky, podporiť právo na opravu a zabezpečiť dostupnosť kompatibilných 
náhradných dielov (panel 3 – odporúčanie 20, odporúčania FR a DE, panel 1 – odporúčanie 14) 

8. Vytvoriť trh s druhotnými surovinami, a to aj zvážením požiadaviek na percentuálny podiel 
recyklovaného obsahu a podporou menšieho využívania primárnych materiálov (diskusia v 
pracovnej skupine) 

9. Urýchlene vykonávať stratégiu EÚ pre udržateľný textil a vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie 
informovanosti spotrebiteľov o tom, či výrobok spĺňa kritériá udržateľnosti (panel 3 – 
odporúčanie 28, diskusia v pracovnej skupine)  

10. Prijať opatrenia EÚ, ktoré umožnia spotrebiteľom používať výrobky dlhodobejšie a budú ich na 
takéto používanie motivovať (panel 3 – odporúčanie 20) 

11. Zvýšiť environmentálne normy a presadzovanie dodržiavania predpisov v súvislosti s vývozom 
odpadu v rámci EÚ, ako aj do tretích krajín (panel 4 – odporúčanie 15, mnohojazyčná digitálna 
platforma) 

12. Zaviesť opatrenia na obmedzenie reklamy výrobkov, ktoré poškodzujú životné prostredie, a 
povinné vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti pre výrobky, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre 
životné prostredie (panel 3 – odporúčanie 22) 

13. Zaviesť prísnejšie výrobné normy a spravodlivé pracovné podmienky v celom výrobnom reťazci 
(panel 3 – odporúčanie 21) 

 

6. Návrh: informácie, povedomie, dialóg a životný štýl 

Cieľ: Podpora vedomostí, povedomia, vzdelávania a dialógov o životnom prostredí, zmene klímy, 
využívaní energie a udržateľnosti: 

Opatrenia: 

1. Vytvoriť interaktívnu informačnú platformu s overenými faktami a pravidelne aktualizovanými a 
rôznorodými vedeckými informáciami o životnom prostredí (panel 3 – odporúčanie 33)  

2. Podporovať informačné kampane o ekologickom povedomí vrátane dlhodobej kampane EÚ za 
udržateľnú spotrebu a životný štýl. (odporúčania DE, NL a FR, panel 3 – odporúčanie 7) 

3. Podporovať a uľahčovať dialóg a konzultácie medzi všetkými úrovňami rozhodovania, najmä s 
mládežou a na miestnej úrovni (odporúčania DE, NL a FR, panel 3 – odporúčania 27, 35, rozprava 
v pléne) 

4. EÚ by mala v spolupráci členských štátov vypracovať spoločnú európsku chartu zameranú na 
environmentálne otázky a podporu informovanosti všetkých občanov o životnom prostredí 
(panel 3 – odporúčanie 7) 

5. Zabezpečiť vzdelávacie kurzy a učebné materiály pre všetkých s cieľom zvýšiť gramotnosť v 
oblasti klímy a udržateľnosti a umožniť celoživotné vzdelávanie o environmentálnych témach 
(panel 1 – odporúčania 15, 35, panel 3 – odporúčanie 24, diskusia v pracovnej skupine) 

6. Zahrnúť produkciu potravín a ochranu biodiverzity do vzdelávania vrátane zvýhodnenia 
nespracovaných potravín pred spracovanými a propagáciu školských záhrad, dotovanie 
projektov mestského záhradníctva a vertikálneho poľnohospodárstva.  Zvážiť zaradenie 
biodiverzity medzi povinné predmety v školách a zvýšiť povedomie o biodiverzite 
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prostredníctvom mediálnych kampaní a stimulovaním súťaží v celej EÚ (súťaže na miestnej 
úrovni) (panel 3 – odporúčanie 5, panel 1 – odporúčanie 18) 

7. Posilniť úlohu a činnosť EÚ v oblasti životného prostredia a vzdelávania rozšírením právomoci EÚ 
v oblasti vzdelávania o klimatickej zmene a životnom prostredí a rozšírením využívania 
rozhodovania kvalifikovanou väčšinou v oblastiach označených za témy európskeho záujmu, ako 
je životné prostredie. (odporúčania NL, FR) 

8. Podporovať rastlinnú stravu z dôvodu ochrany klímy a zachovania životného prostredia (MDP) 

  


