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OSNUTEK ZBIRNEGA POROČILA PETE SEJE  

DELOVNE SKUPINE ZA PODNEBNE SPREMEMBE IN OKOLJE 

Petek, 11. marca 2022, od 9.00 do 11.00 

 

1) Uvodni nagovor predsednice 

Predsednica Anna Pasková je obsodila rusko invazijo v Ukrajino, nato so se v skupini poklonili 

z minuto molka.  

 

Predsednica je predstavila več ključnih elementov, ki jih je treba upoštevati v okviru te krize:  

– še večja potreba po razogljičenju in zmanjšanju odvisnosti EU od uvoza nafte in plina iz 

Rusije (tj. večji poudarek na varnostnem vidiku, ki je bil že vključen v zeleni dogovor);  

– solidarnost v zvezi z izzivi na področju enakosti in cenami energije (pravičen prehod pomeni 

tudi solidarni prehod); 

– napačne informacije so izziv; 

– varstvo zemljišč in narave, saj gre za strateške vire (kmetijstvo, okolje, trajnostno in krožno 

gospodarstvo); 

– vrednote EU vključujejo močne družbe ter pregleden in participativen pristop. 

 

Predsednica je sporočila naslednje korake:  

– na podlagi osnutkov priporočil bo predloge pripravil sekretariat (na podlagi treh prispevkov, 

tj. priporočil evropskih državljanskih forumov in nacionalnih okroglih miz; izmenjava idej o 

digitalni platformi ter razprave na plenarnih skupščinah in v delovnih skupinah); 

– predlogi bodo prevedeni v vse jezike in poslani skupini naslednji teden; 

– člani skupine morajo nato poslati pisne pripombe pred 6. sejo delovne skupine; 

– vmesni izsledki razprav delovne skupine bodo predstavljeni na naslednji plenarni skupščini 

Konference 25. in 26. marca; 

– predsednica je udeležence pozvala, naj uskladijo stališča v okviru ustreznih delov in 

opredelijo sporazumne predloge. 

 

Dorin Hell, govorec Evropskega državljanskega foruma, je poudaril, da so dogodki v Ukrajini 

pritegnili vso pozornost, vendar pa je za zaščito planeta še vedno potrebno nujno ukrepanje, 

zato bi morala skupina izvajati priporočila in cilje na področju podnebja in okolja enako kot 

doslej. 

 

2) Razprava: 

Razprave so potekale na naslednjih področjih:  

(i) podnebne spremembe, energija in promet;  

(ii) kmetijstvo, proizvodnja hrane, biotska raznovrstnost, ekosistemi, onesnaževanje;  

(iii) trajnostna poraba, embalaža in proizvodnja;  

(iv) obveščanje, ozaveščanje in dialog.  
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Glavne točke, ki so bile obravnavane glede na temo: 

 

1. Podnebne spremembe, energija in promet 

 

– zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo in zmanjšanje energetske odvisnosti EU sta v tem 

trenutku postala še pomembnejša; ozadje (večja osredotočenost na obnovljive vire energije; 

naložbe v infrastrukturo, obnovljive vire energije in prehodne vire energije; povečati podporo 

za raziskave in inovacije; potreba po prilagoditvi in pospešitvi zakonodaje in postopkov o 

načrtovanju, potreba po oblikovanju energetske unije EU; podpora trajnostni mobilnosti in 

posodobitvi javnega prevoza; potreba po upoštevanju geopolitičnih posledic pri vseh 

dobaviteljih energije iz tretjih držav, med katerimi ima več držav težave s človekovimi 

pravicami in ekološkimi vprašanji); 

– ohranitev zavezanosti k ambicioznim globalnim podnebnim ciljem (cilja podnebne 

nevtralnosti do leta 2030 in 2050) in širšim ciljem evropskega zelenega dogovora ter pospešitev 

zelenega prehoda, čeprav je treba s tem kratkoročno sprejeti potrebne ukrepe (in jih 

uravnotežiti), da bi preprečili pomanjkanje in zagotovili blaginjo družbe;   

– nekateri udeleženci se zavzemajo za pregled veljavnih rokov za prehod ali večjo in čistejšo 

uporabo prehodnih energetskih virov, po potrebi z uporabo tehnologij za ublažitev, kot so filtri 

za CO2 in shranjevanje ogljika, novi terminali za utekočinjeni zemeljski plin, obnovljivi vodik 

in črpanje lastnih virov znotraj EU, medtem ko drugi udeleženci navajajo, da kriza ne sme 

privesti do vrnitve v preteklost; opozorili so tudi, da je zemeljski plin pomemben za 

proizvodnjo gnojil.  

– močan občutek nujnosti pri sprejemanju vseh potrebnih in možnih ukrepov ter zavedanje, da 

se bodo potrebe po financiranju naložb v infrastrukturo in nadomestil močno povečale; 

– upoštevati je treba razlike v nacionalnih okoliščinah in mešanici virov energije; prav tako je 

treba upoštevati druge nacionalne razmere (npr. izhodišča, geografski položaj, potreba po 

povezovanju oddaljenih regij, kupna moč itd.); 

– upoštevati je treba novo sporočilo Evropske komisije o energiji (REPowerEU); 

– vprašanja cenovne dostopnosti, zlasti energije iz obnovljivih virov, imajo prednost na 

dnevnem redu, prav tako širši socialni vidiki (podpora državljanom in delavcem; pravičnejši 

davčni sistemi za financiranje pravičnega prehoda; predhodno financiranje sredstev 

evropskega zelenega dogovora in za energijsko revščino); 

– vojna v Ukrajini kaže na tveganje opustitve alternativnih ali prehodnih virov proizvodnje 

energije, npr. premisliti bi bilo treba o nadaljnjem postopnem opuščanju jedrske energije, 

razkriva pa tudi morebitna tveganja, kadar jedrska elektrarna postane tarča. 

 

 

2. Kmetijstvo, proizvodnja hrane, biotska raznovrstnost, ekosistemi, onesnaževanje 

 

– sprejeti je treba ukrepe proti pretirano intenzivnemu kmetovanju in proizvodnji (z visokimi 

stroški v smislu zemljišč, podnebja in okolja) ter določiti jasne opredelitve pojmov; uporabiti 

načela krožnega gospodarstva v kmetijstvu; 
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– večja podpora ekološkemu in trajnostnemu kmetovanju (spodbujanje domače proizvodnje z 

ustrezno ceno), čeprav je ugotovljeno, da biološki kmetje že danes prejemajo več podpore kot 

konvencionalni kmetje; 

– podpora raziskavam za razvoj pesticidov, ki so bolj trajnostni, manj onesnažujoči in manj 

škodljivi za okolje; 

– veliko vprašanj na področju energetike se nanaša tudi na kmetijstvo, ukrajinska vojna pa bo 

povzročila pretres v oskrbi svetovnih trgov. Samozadostnost in zanesljiva oskrba s hrano, 

krmo, energijo in gnojili po dostopnih cenah sta medsebojno povezana in bi morala biti ključna 

cilja v tem sektorju (npr. obravnavanje vpliva vojne na proizvodnjo in cene; zmanjšanje visoke 

odvisnost EU od preostalega sveta; vertikalno kmetijstvo in vrtnarski projetki v mestih);  

– reforma SKP za podporo trajnosti, pa tudi zanesljivosti oskrbe; preprečevanje pomanjkanja); 

poleg tega je treba upoštevati kratkoročne blažilne ukrepe in dolgoročne trajnostne cilje, npr. 

pri razpravi o rezervah. 

– omenjeni so bili kulturni vidiki, kot so čezmerna poraba, globalizacija in izguba odnosa do 

hrane. 

– potreba po krepitvi raziskav in inovacij; 

– osredotočanje na kombinacijo trajnosti in produktivnosti; preprečitev eksternalizacije 

proizvodnje na manj trajnostne mednarodne konkurente.  

– priporočilo o ponovnem pogozdovanju bi moralo biti izrazitejše (zakonodaja, ki podjetja 

obvezuje k ponovnemu pogozdovanju); 

– usposabljanje kmetov za bolj trajnostno kmetijstvo; ustvarjanje zelenih delovnih mest; 

– obravnava socialnih vidikov: socialni damping in prehod na boljša delovna mesta za bolj 

trajnosten sektor, izogibanje visokim cenam; 

– ukrepi za več informacij in izobraževanje v šolah, obsežne informacijske kampanje o zdravi 

hrani in proizvodnji; 

– strožji ukrepi za zaščito čebel. 

 

3. Trajnostna poraba in proizvodnja 

 

– na evropski ravni je bilo že veliko narejenega, vendar je rezultate mogoče še izboljšati. – 

krepitev razmer v EU na vseh področjih z izboljšanjem vzorcev proizvodnje/porabe in 

storitvami, ki so osredotočene na popravila; vedenjski ukrepi, izboljšanje infrastrukture; 

– pravilno delovanje krožnega gospodarstva (popravila in ponovna uporaba namesto 

recikliranja; trajnejši proizvodi); 

– izvajanje novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo (pravica do popravila, več 

razpoložljivih in združljivih rezervnih delov, jamstva); 

– ukrepi za okoljsko primerno zasnovo (oblikovanje izdelkov na načine, da jih je lažje 

popraviti); 

– potrošniki zahtevajo več informacij, možnost uvedbe enotnega označevanja, ekološke ocene 

ali elektronskega potnega lista izdelka v zvezi življenjsko dobo, možnostjo popravila itd. 

izdelkov. Vendar morajo imeti evropska podjetja enake konkurenčne pogoje kot uvoženi 

proizvodi, visoki standardi pa ne smejo povzročiti protekcionizma;  

– ponovna vključitev sekundarnih surovin na trg in proizvodnih ciklov iz recikliranja; 

– socialna pogojenost (EU in vse države članice bi morale financirati prizadevanja in kampanje 

za spodbujanje trajnostne potrošnje, na primer v javnih naročilih; vključitev zahtev za 
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spoštovanje delovnih pogojev; tudi na drugih področjih, kot so javna naročila in trgovinska 

politika). 

 

4. Obveščanje, ozaveščanje in dialog 

– povečati razpoložljivost, preglednost in zanesljivost informacij (EU mora vzpostaviti 

posebne spletne strani z informacijami o študijah za povečanje ozaveščenosti); 

– izobraževanje je osrednje orodje za izvajanje vseh priporočil (tako da lahko državljani 

sprejmejo utemeljene odločitve); 

– vključitev okoljskih vidikov v izobraževanje (s poudarkom na otrocih, npr. v šolske učne 

načrte); 

– lojalna konkurenca med izdelki, proizvedenimi v EU, in proizvodi, uvoženimi iz držav zunaj 

EU. 

 

3) Sklepne besede predsednice 

Predsednica se je udeležencem zahvalila za njihove prispevke in omenila, da bo naslednja seja 

potekala na drugi marčevski plenarni skupščini 25. marca 2022. 

 

 

 


