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NÁVRH SÚHRNNÉHO ZÁZNAMU 

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

Rada/Česká republika 

Piatok 25. marca 2022 od 9.00 do 11.30 h a od 14.00 do 16.00 h 

 

1. Úvodné poznámky predsedníčky a hovorcu  

Predsedníčka vysvetlila, že účelom schôdzí je prerokovať prvé predbežné návrhy. Tie boli rozoslané a 

mali by sa považovať za východiskový bod. Počas dnešných schôdzí a ďalších dvoch budúcich schôdzí 

pracovnej skupiny by sa tieto návrhy mali finalizovať, aby mohli byť predložené na plenárnom 

zasadnutí konferencie. Hovorca občanov zdôraznil, že je potrebné pracovať produktívne a uvážlivo s 

cieľom predložiť konkrétne a použiteľné návrhy.  

 

3. Prezentácia a diskusia o pôvodných predbežných návrhoch s cieľom predložiť predbežné návrhy 

na plenárnom zasadnutí 26. marca 

V nasledujúcich diskusiách bola väčšina návrhov všeobecne podporená, pričom sa predložilo niekoľko 

návrhov na ich ďalšie rozpracovanie. Na schôdzach sa rokovalo o návrhu 1, návrhu 2 a časti návrhu 3. 

 

Návrh 1 – Bezpečná, udržateľná, klimaticky zodpovedná a cenovo dostupná výroba potravín, ktorá 
dodržiava zásady udržateľnosti, životného prostredia, ochrany biodiverzity a ekosystémov: 
 

V diskusii sa riešili tieto otázky a návrhy: 

➢ Okrem iného zazneli tieto návrhy na doplnenie textu: spravodlivá transformácia, udržateľné 

živobytie pre poľnohospodárov, potreba zaistiť potravinovú bezpečnosť, cenovú dostupnosť 

potravín, odbornú prípravu pre poľnohospodárov, inovácie, presné poľnohospodárstvo, 

udržateľnejšiu výrobu potravín, rybárstvo a modré hospodárstvo, stimuly pre ekologické 

poľnohospodárstvo, zníženie plytvania potravinami. 

➢ Pri viacerých príležitostiach sa hovorilo o súčasnej geopolitickej situácii, najmä v súvislosti s 

potrebou zaistiť potravinovú bezpečnosť. 

➢ V rámci niekoľkých príspevkov bol zdôraznený význam prechodu na udržateľnejšiu výrobu, 

spotrebu a poľnohospodárske metódy.  

➢ Taktiež bola zdôraznená potreba zabezpečiť dobré pracovné podmienky a živobytie pre 

poľnohospodárov. 

➢ Členovia diskutovali o ambíciách pri znižovaní používania pesticídov, o výške dotácií pre 

ekologické poľnohospodárstvo, ako aj o využívaní ekoschém. 

➢ Členovia sa zhodli na tom, že je potrebné znížiť emisie a vplyv na životné prostredie, a to aj 

prostredníctvom výskumu, inovácií a odbornej prípravy. 
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➢ Viacerí členovia vo všeobecnosti upozornili na potrebu spravodlivej a zelenej transformácie. 

➢ Boli zdôraznené dobré životné podmienky zvierat a udržateľnosť v oblasti výroby mäsa a 
prepravy zvierat, ako aj potreba posilniť prepojenie medzi chovom a krmivom. 

➢ Členovia sa nedohodli na stanovení nákupných kvót na miestne výrobky pre veľké 
medzinárodné supermarkety, ale bola zdôraznená potreba podporovať miestne výrobky a 
krátke dodávateľské reťazce. 
 

Návrh 2 – Ochrana biodiverzity a krajiny, odstránenie všetkých druhov znečistenia: 
V diskusii sa riešili tieto otázky a návrhy: 

➢ Okrem iného zazneli tieto návrhy na doplnenie textu: obnova biodiverzity a krajiny, zvyšovanie 

povedomia o znečistení, úloha obcí, mestské lesy, lesy zničené požiarom, lodná doprava šetrná 

k životnému prostrediu, boj proti znečisťovaniu mikroplastmi, a to bez ohrozenia potravinovej 

bezpečnosti. 

➢ Členovia diskutovali o odstránení znečistenia; zdôraznili potrebu realistického, ale 

ambiciózneho prístupu a dlhodobej vízie pri zohľadnení už existujúcich cieľov. 

➢ Bol zdôraznený celkový význam lepšieho riadenia chránených oblastí a ochrany a obnovy 

biodiverzity, ako aj význam neohrozovania potravinovej bezpečnosti.  

➢ Viacerí členovia podčiarkli význam opeľovania a pôvodného hmyzu vrátane presadzovania 

existujúcich právnych predpisov v tejto súvislosti. 

➢ Niekoľko členov nastolilo a podporilo opätovné zalesňovanie zničených lesov, a to najmä v 

dôsledku lesných požiarov. 

 

Návrh 3 – Boj proti zmene klímy a posilnenie európskej energetickej bezpečnosti s prihliadnutím na 

geopolitické dôsledky a poskytnutie dostatočnej, cenovo dostupnej a udržateľnej energie pre 

Európanov, pričom si zachováme úlohu svetového lídra a budeme rešpektovať globálne ciele v 

oblasti ochrany klímy: 

 

V diskusii sa riešili tieto otázky a návrhy: 

➢ Okrem iného zazneli tieto návrhy na doplnenie textu: viac investícií do obnoviteľných zdrojov 

energie, metódy skladovania, zabezpečenie spravodlivej transformácie vrátane ľudských práv 

a ekologických aspektov. 

➢ Navrhuje sa, aby sa zmena klímy a energetická bezpečnosť lepšie oddelili v rámci cieľov a 

opatrení. 

➢ Niekoľko členov zdôraznilo, že je potrebné prejsť na obnoviteľné zdroje energie, ako aj znížiť 

energetickú závislosť. 

➢ V rámci všeobecnej energetickej politiky by sa mala zohľadniť geopolitická situácia, ľudské 

práva, ekologické aspekty a dobrá správa vecí verejných a právny štát dodávateľov z tretích 

krajín. 

➢ Pokiaľ ide o miesto jadrovej energie počas energetickej transformácie, v tejto otázke sa 

nedosiahla zhoda. 

➢ Potreba energetickej efektívnosti a zníženie spotreby, a to aj prostredníctvom zlepšenia 

izolácie budov. 

➢ Zvážiť ekologický vodík tam, kde je elektrifikácia náročná. 

➢ Riešiť otázku uskladňovania energie. 
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4. Záverečné slová predsedníčky 

Predsedníčka vysvetlila, že hlavné línie návrhov a konkrétne opatrenia budú predstavené na 

plenárnom zasadnutí konferencie nasledujúci deň. Predsedníčka na záver schôdze uviedla, že sú 

potrebné ďalšie schôdze pracovnej skupiny, ktoré sa pravdepodobne uskutočnia 1. apríla. 

 
 


