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NACRT SAŽETKA ZAPISNIKA 

Radna skupina za klimatske promjene i okoliš, pod predsjedanjem Anne Paskove, Vijeće/Češka 

Petak 25. ožujka 2022., 9:00 – 11:30 i 14:00 – 16:00 

 

1. Uvodna riječ predsjedateljice i glasnogovornika  

Predsjedateljica je objasnila da je svrha sastanka rasprava o prvom nacrtu prijedlogâ. Taj je nacrt 

proslijeđen i trebalo bi ga smatrati početnom točkom. Ti bi se prijedlozi trebali dovršiti tijekom 

predmetnog sastanka i još dva buduća sastanka radne skupine kako mogli biti predstavljeni na 

plenarnoj skupštini Konferencije. Glasnogovornik građana istaknuo je potrebu za produktivnošću i 

usmjeravanjem na konkretne i primjenjive prijedloge.  

 

3. Predstavljanje nacrta prijedlogâ i rasprava o njemu s ciljem njegova predstavljanja na plenarnoj 

skupštini 26. ožujka 

U raspravama koje su uslijedile većina je prijedloga općenito podržana, a izneseni su brojni prijedlozi 

za njihov daljnji razvoj. Tijekom sastanka raspravljalo se o prijedlogu br. 1, prijedlogu br. 2 i dijelu 

prijedloga br. 3. 

 

Prijedlog br. 1 – Sigurna, održiva, klimatski odgovorna i cjenovno pristupačna proizvodnja hrane 
kojom se poštuju načela održivosti, okoliš, očuvanje biološke raznolikosti i ekosustavi 
 

Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i prijedlozi: 

➢ Među ostalim, spomenuti su sljedeći prijedlozi za dodavanje teksta: pravedna tranzicija, 

održivi izvori zarade poljoprivrednika, potreba da se zajamči sigurnost opskrbe hranom, 

cjenovna pristupačnost hrane, osposobljavanje poljoprivrednika, inovacije, precizna 

poljoprivreda, održivija proizvodnja hrane, ribarstvo i plavo gospodarstvo, poticaji za ekološku 

poljoprivredu i smanjenje rasipanja hrane. 

➢ Trenutačna geopolitička situacija istaknuta je u više navrata, posebno u vezi s potrebom da se 

zajamči sigurnost opskrbe hranom. 

➢ U nizu intervencija naglašena je važnost prelaska na održivije metode proizvodnje, potrošnje 

i uzgoja.  

➢ Istaknuta je i potreba da se poljoprivrednicima osiguraju dobri radni uvjeti i sredstva za život. 

➢ Članovi su raspravljali o razini ambicije u pogledu smanjenja upotrebe pesticida i razinama 

subvencija za ekološku poljoprivredu te o upotrebi programa za ekologiju. 

➢ Složili su se da je potrebno smanjiti emisije i utjecaj na okoliš, među ostalim s pomoću 

istraživanja, inovacija i osposobljavanja. 

➢ Niz članova općenito je istaknuo potrebu za pravednom i zelenom tranzicijom. 
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➢ Spomenute su dobrobit i životinja i održivost u proizvodnji mesa i prijevozu životinja te 
potreba za jačanjem veze između uzgoja i hranidbe. 

➢ Članovi nisu postigli dogovor o utvrđivanju kvota za kupnju lokalnih proizvoda za velike 
međunarodne supermarkete, ali je jedan član naglasio potrebu za podupiranjem lokalnih 
proizvoda i kratkih lanaca opskrbe. 
 

Prijedlog br. 2 – Zaštita biološke raznolikosti i krajolika, uklanjanje svih vrsta onečišćenja 
Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i prijedlozi: 

➢ Među ostalim, spomenuti su sljedeći prijedlozi za dodavanje teksta: obnova biološke 

raznolikosti i krajolika, povećanje razine osviještenosti o onečišćenju, uloga općina, urbane 

šume, šume izgubljene zbog požara, ekološki prihvatljiv pomorski prijevoz, borba protiv 

onečišćenja mikroplastikom, bez ugrožavanja sigurnosti opskrbe hranom. 

➢ Članovi su raspravljali o uklanjanju onečišćenja; spomenuta je potreba za realističnim 

pristupom, ali i potreba da budemo ambiciozni i imamo dugoročnu viziju, uzimajući u obzir 

već postojeće ciljeve. 

➢ Istaknuta je opća važnost boljeg upravljanja zaštićenim područjima te zaštite i obnove biološke 

raznolikosti, a istaknuta je i važnost neugrožavanja sigurnosti opskrbe hranom.  

➢ Više zastupnika naglasilo je važnost oprašivanja i autohtonih insekata, uključujući provedbu 

postojećih propisa u tom pogledu. 

➢ Nekoliko je članova spomenulo i podržalo ponovno pošumljavanje uništenih šuma, posebno 

onih koje su uništene u šumskim požarima. 

 

Prijedlog br. 3 – Borba protiv klimatskih promjena i povećanje europske energetske sigurnosti, uz 

uzimanje u obzir geopolitičkih posljedica, pružanje dostatne, cjenovno pristupačne i održive energije 

Europljanima te istodobno zadržavanje uloge globalnog predvodnika i poštovanje globalnih ciljeva 

zaštite klime 

 

Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i prijedlozi: 

➢ Među ostalim, spomenuti su sljedeći prijedlozi za dodavanje teksta: veća ulaganja u obnovljive 

izvore energije, metode skladištenja, osiguravanje pravedne tranzicije, uključujući ljudska 

prava i ekološke aspekte. 

➢ Predloženo je bolje razgraničenje klimatskih promjena i pitanja energetske sigurnosti u okviru 

cilja i mjera. 

➢ Nekoliko članova istaknulo je potrebu za prelaskom na obnovljive izvore energije, kao i za 

smanjenjem energetske ovisnosti. 

➢ Kad je riječ o općoj energetskoj politici, trebalo bi uzeti u obzir geopolitičku situaciju, ljudska 

prava, ekološke aspekte te dobro upravljanje i vladavinu prava dobavljača iz trećih zemalja. 

➢ Nije postignut konsenzus o uzimanju nuklearne energije u obzir tijekom energetske tranzicije. 

➢ Istaknuta je potreba za energetskom učinkovitošću i smanjenjem potrošnje, među ostalim 

boljom izolacijom zgrada. 

➢ Trebalo bi razmotriti zeleni vodik tamo gdje je teško provesti elektrifikaciju. 

➢ Potrebno je riješiti pitanje skladištenja energije. 

 

4. Završna riječ predsjedateljice 
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Predsjedateljica je objasnila da će se sutradan na plenarnoj skupštini održati predstavljanje općih 

odrednica prijedlogâ i njihovih konkretnih mjera. Zaključila je sastanak navodeći potrebu za dodatnim 

sastancima radne skupine koji će se vjerojatno održati 1. travnja. 

 
 


