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NÁVRH SOUHRNNÉHO ZÁPISU 

Pracovní skupina pro změnu klimatu a životní prostředí, které předsedala paní Pasková, Rada / 

Česká republika 

Pátek 25. března 2022, 9:00–11:30 a 14:00–16:00 

 

1. Zahájení předsedkyní a mluvčím  

Předsedkyně vysvětlila, že účelem schůzí je projednat první předlohu návrhů. Tento návrh byl rozeslán 

a měl by být považován za výchozí bod. Během dnešních schůzí a dalších dvou budoucích schůzí 

pracovní skupiny by tyto návrhy měly být finalizovány, aby mohly být předloženy plenárnímu zasedání 

konference. Mluvčí občanů zdůraznil, že je třeba pracovat produktivně a soustředěně, aby bylo možné 

předložit konkrétní a použitelné návrhy.  

 

3. Prezentace a diskuse o předlohách návrhů za účelem předložení návrhů na plenárním zasedání 

dne 26. března 

V následující diskusi byla většina návrhů obecně podpořena a bylo předloženo několik návrhů na jejich 

další rozpracování. Během zasedání byl projednán návrh 1, návrh 2 a část návrhu 3. 

 

Návrh 1 – Bezpečná, udržitelná, klimaticky odpovědná a cenově dostupná produkce potravin 
v souladu se zásadami udržitelnosti a ochrany životního prostředí, biologické rozmanitosti 
a ekosystémů: 
 

V rámci diskuse byly projednány tyto otázky a návrhy: 

➢ Mimo jiné zazněly tyto návrhy na doplnění textu: spravedlivá transformace, udržitelné zdroje 

obživy pro zemědělce, zajištění potravinového zabezpečení, cenová dostupnost potravin, 

odborná příprava zemědělců, inovace, přesné zemědělství, udržitelnější produkce potravin, 

rybolov a modrá ekonomika, pobídky pro ekologické zemědělství, snížení plýtvání potravinami. 

➢ Několikrát byla zmíněna současná geopolitická situace, zejména v souvislosti s potravinovým 

zabezpečením. 

➢ Řada řečníků zdůraznila, že je důležité přejít k udržitelnější výrobě, spotřebě a zemědělským 

metodám.  

➢ Rovněž byla zdůrazněna potřeba zajistit zemědělcům dobré pracovní podmínky a živobytí. 

➢ Členové diskutovali o ambicích při omezování pesticidů a o výši dotací na ekologické 

zemědělství a o využívání ekorežimů. 

➢ Členové se shodli na tom, že je třeba snížit emise a dopad na životní prostředí, a to 

i prostřednictvím výzkumu, inovací a odborné přípravy. 

➢ Řada poslanců obecně nadnesla potřebu spravedlivé a ekologické transformace. 
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➢ Byly zdůrazněny dobré životní podmínky zvířat, udržitelnost při produkci masa a přepravě 
zvířat a potřeba posílit vazbu mezi chovem a krmivem. 

➢ Členové se neshodli na stanovení kvót na nákup místních produktů pro velké mezinárodní 
supermarkety, ale zdůraznili, že je třeba podporovat místní produkty a krátké dodavatelské 
řetězce. 
 

Návrh 2 – Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny, odstranění všech druhů znečištění: 
V rámci diskuse byly projednány tyto otázky a návrhy: 

➢ Mimo jiné zazněly tyto návrhy na doplnění textu: obnova biologické rozmanitosti a krajiny, 

zvyšování povědomí o znečištění, úloha obcí, městských lesů, lesů ztracených požáry, lodní 

doprava šetrná k životnímu prostředí, boj proti znečištění mikroplasty, aniž by bylo ohroženo 

zajišťování potravin. 

➢ Členové diskutovali o odstranění znečištění; řešení by mělo být reálné, ale zároveň ambiciózní 

a mít dlouhodobou vizi, přičemž je třeba mít na paměti již existující cíle. 

➢ Byl zdůrazněn celkový význam lepší správy chráněných oblastí a ochrany a obnovy biologické 

rozmanitosti, přičemž bylo rovněž zdůrazněno, že je důležité neohrozit potravinové 

zabezpečení.  

➢ Mnoho poslanců zdůraznilo význam opylování a původního hmyzu, včetně prosazování 

stávajících předpisů v tomto ohledu. 

➢ Několik poslanců podpořilo opětovné zalesňování zničených lesů a zejména upozornilo na 

lesní požáry. 

 

Návrh 3 – Boj proti změně klimatu a posílení evropské energetické bezpečnosti s ohledem na 

geopolitické důsledky, poskytování dostatečné, cenově dostupné a udržitelné energie Evropanům a 

současně udržení úlohy globálního lídra a dodržování globálních cílů pro ochranu klimatu: 

 

V rámci diskuse byly projednány tyto otázky a návrhy: 

➢ Mimo jiné zazněly tyto návrhy na doplnění textu: více investic do obnovitelných zdrojů energie 

a způsobů skladování, zajištění spravedlivé transformace, včetně lidských práv a ekologických 

aspektů. 

➢ Byl předložen návrh, aby v rámci tohoto cíle a opatření byly otázky změny klimatu a 

energetické bezpečnosti projednávány raději odděleně. 

➢ Několik poslanců zdůraznilo, že je třeba přejít na obnovitelné zdroje energie a také snížit 

energetickou závislost. 

➢ V rámci obecné energetické politiky by měla být zohledněna geopolitická situace, lidská práva, 

ekologické aspekty a řádná správa a stav právního státu dodavatelů ze třetích zemí. 

➢ Pokud jde o místo jaderné energie během energetické transformace, nebylo dosaženo shody. 

➢ Potřeba energetické účinnosti a snížení spotřeby, mimo jiné zlepšením izolace budov. 

➢ Zvážit zelený vodík tam, kde je elektrifikace obtížná. 

➢ Zabývat se otázkou skladování energie. 
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4. Závěrečné slovo předsedkyně 

Předsedkyně vysvětlila, že hlavní rysy návrhů a jejich konkrétní opatření budou představeny na 

plenárním zasedání konference následujícího dne. Předsedkyně schůzi uzavřela a uvedla, že je třeba 

uspořádat další schůze pracovní skupiny, které se pravděpodobně uskuteční dne 1. dubna. 

 
 


