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OSNUTEK ZBIRNEGA POROČILA 

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

Petek, 25. marec 2022, od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 

 

1. Uvodni nagovor predsednice in uradnega govorca  

Predsednica je pojasnila, da je namen srečanj razpravljati o prvem osnutku predlogov. Ta osnutek je 

bil razposlan in bi ga bilo treba uporabiti za izhodišče. Na današnjih sejah in še dveh prihodnjih sejah 

delovne skupine bi bilo treba te predloge dokončno oblikovati, da jih bo mogoče predstaviti na 

plenarnem zasedanju konference. Uradni govorec za državljane je poudaril, da je treba delovati tvorno 

in osredotočeno ter pripraviti konkretne in uporabne predloge.  

 

3. Predstavitev osnutkov predlogov in razprava o njih, da bodo 26. marca predstavljeni na 

plenarnem zasedanju 

V razpravah, ki so sledile, so udeleženci predloge na splošno podprli, predstavili pa so tudi številne 

predloge, ki jih je treba še dopolniti. Na sejah so razpravljali o 1. predlogu, 2. predlogu in delu 3. 

predloga. 

 

1. predlog – varna, trajnostna, podnebno odgovorna in cenovno dostopna proizvodnja hrane ob 
spoštovanju trajnostnih načel, okolja, varstva biotske raznovrstnosti in ekosistemov: 
 

V razpravi so bila obravnavana naslednja vprašanja in predlogi: 

➢ Med drugim naj bi besedilo dopolnili z naslednjimi predlogi: pravičen prehod, trajnostne 

možnosti preživljanja za kmete, prehranska varnost, cenovna dostopnost hrane, usposabljanje 

kmetov, inovacije, precizno kmetovanje, bolj trajnostna proizvodnja hrane, ribištvo in modro 

gospodarstvo, spodbude za ekološko kmetovanje, zmanjšanje živilskih odpadkov. 

➢ Večkrat so bile izpostavljene sedanje geopolitične razmere, zlasti kar zadeva prehransko 

varnost. 

➢ Več navzočih je poudarilo pomen prehoda na bolj trajnostno proizvodnjo, potrošnjo in načine 

kmetovanja.  

➢ Poudarili so tudi, da je treba zagotoviti dobre delovne pogoje in možnosti preživljanja za 

kmete. 

➢ Člani so razpravljali o ambicioznosti pri zmanjševanju rabe pesticidov in višini subvencij za 

ekološko kmetovanje ter o uporabi ekoshem. 

➢ Strinjali so se, da je treba zmanjšati emisije in vpliv na okolje, tudi z raziskavami, inovacijami 

in usposabljanjem. 

➢ Na splošno je več članov izpostavilo potrebo po pravičnem in zelenem prehodu. 
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➢ Opozorili so tudi na dobrobit živali in trajnostnost pri proizvodnji mesa in prevozu živali, pa 
tudi da je treba močneje povezati vzrejo in krmljenje. 

➢ Člani se niso strinjali z določitvijo kvot za nakup lokalnih proizvodov za velike mednarodne 
supermarkete, je pa eden od njih poudaril, da je treba podpreti lokalne proizvode in kratke 
dobavne verige. 
 

2. predlog – zaščita biotske raznovrstnosti in krajine, odprava vseh vrst onesnaževanja 
V razpravi so bila obravnavana naslednja vprašanja in naslednji predlogi: 

➢ Med drugim naj bi besedilo dopolnili z naslednjimi predlogi: obnavljanje biotske raznovrstnosti 

in krajine, ozaveščanje o onesnaževanju, vloga občin, mestni gozdovi, gozdovi, ki jih je uničil 

požar, okolju prijazen ladijski promet, boj proti onesnaževanju z mikroplastiko, ne da bi pri tem 

ogrozili prehransko varnost. 

➢ Poslanci so razpravljali o odpravi onesnaževanja, pri čemer so omenili, da je treba biti 

realističen in vseeno imeti ambiciozno in dolgoročno vizijo ter pri tem upoštevati že 

zastavljene cilje. 

➢ Poudarili so splošni pomen boljšega upravljanja zaščitenih območij ter zaščite in obnavljanja 

biotske raznovrstnosti, pa tudi, kako pomembno je, da ne ogrožamo prehranske varnosti.  

➢ Več članov je poudarilo pomen opraševalcev in avtohtonih žuželk, pa tudi izvrševanja veljavnih 

predpisov v zvezi s tem. 

➢ Izpostavili in podprli so ponovno pogozdovanje uničenih gozdov ter posebej opozorili na 

gozdne požare. 

 

3. predloga – boj proti podnebnim spremembam in izboljšanje evropske energetske varnosti ob 

upoštevanju geopolitičnih posledic ter zagotavljanje zadostne, cenovno dostopne in trajnostne 

energije Evropejcem ob ohranjanju vodilne vloge v svetu in spoštovanju svetovnih ciljev za varstvo 

podnebja: 

 

V razpravi so bila obravnavana naslednja vprašanja in naslednji predlogi: 

➢ Med drugim so bili omenjeni ti predlogi za besedilo: več naložb v obnovljive vire energije, 

metode shranjevanja, zagotavljanje pravičnega prehoda, vključno s človekovimi pravicami in 

ekološkimi vidiki. 

➢ Člani so predlagali, da bi pri ciljih in ukrepih bolje ločevali vprašanja podnebnih sprememb in 

energetske varnosti. 

➢ Več članov je poudarilo potrebo po prehodu na obnovljive vire energije, pa tudi po zmanjšanju 

energetske odvisnosti. 

➢ Pri oblikovanju splošne energetske politike bi bilo treba upoštevati geopolitične razmere, 

človekove pravice, ekološke vidike ter dobro upravljanje in pravno državo, kar zadeva 

dobavitelje iz tretjih držav. 

➢ Člani glede jedrske energije med energetskim prehodom niso dosegli soglasja. 

➢ Poudarili so potrebo po energetski učinkovitosti in zmanjšanju porabe, tudi z izboljšanjem 

izolacije stavb, 

➢ Če je elektrifikacija težavna, je treba preučiti možnost uporabe zelenega vodika. 

➢ Obravnavati je treba vprašanja shranjevanja energije. 
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4. Sklepna beseda predsednice 

Predsednica je pojasnila, da bodo naslednji dan na plenarnem zasedanju konference predstavljene 

splošne smernice predlogov in njihovi konkretni ukrepi. Predsednica je sejo zaključila in poudarila, da 

se mora delovna skupina še sestati, predvidoma 1. aprila. 

 
 


