
 

1 
 

 

NÁVRH SÚHRNNÉHO ZÁZNAMU Z 5. SCHÔDZE  

PRACOVNEJ SKUPINY PRE ZMENU KLÍMY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Piatok 11. marca 2022 od 9.00 do 11.00 h 

 

1) Otvorenie – predsedníčka 

Predsedníčka Anna Pasková odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a účastníci sa pripojili minútou 

ticha.  

 

Pani Pasková načrtla niekoľko kľúčových prvkov, ktorými sa treba zaoberať v súvislosti s touto 

krízou:  

– treba ešte viac dekarbonizovať a znížiť závislosť EÚ od dovozu ropy a plynu z Ruska (t. j. 

väčší dôraz na bezpečnostnú zložku, ktorá už bola začlenená do Zelenej dohody);  

– solidarita v súvislosti s výzvami v oblasti rovnosti a cien energie (spravodlivá transformácia 

znamená aj solidárnosť počas transformácie); 

– výzvou sú neúmyselne nepravdivé informácie; 

– ochrana pôdy a prírody, keďže ide o strategické zdroje (poľnohospodárstvo, životné 

prostredie, udržateľné a obehové hospodárstvo); 

– medzi hodnoty EÚ patria silné spoločnosti a transparentný a participatívny prístup. 

 

Predsedníčka informovala o týchto ďalších krokoch:  

– na základe návrhu odporúčaní sekretariát vypracuje návrhy (na základe troch vstupov – t. j. 

odporúčaní európskych panelových diskusií občanov a národných panelov; výmeny názorov 

na digitálnej platforme a rozpráv v pléne a rozpráv pracovných skupín); 

– návrhy budú preložené do všetkých jazykov a budú zaslané skupine na budúci týždeň; 

– členovia skupiny by následne mali poslať písomné pripomienky pred 6. schôdzou pracovnej 

skupiny; 

– predbežné výsledky diskusií pracovnej skupiny budú predstavené na najbližšom plenárnom 

zasadnutí konferencie 25. – 26. marca; 

– predsedníčka vyzvala účastníkov, aby zosúladili pozície v rámci príslušných častí a určili 

návrhy založené na konsenze. 

 

Hovorca európskej panelovej diskusie občanov Hell zdôraznil, že predmetom pozornosti sú 

udalosti na Ukrajine, ale že ochrana planéty si napriek tomu vyžaduje naliehavé opatrenia, a 

preto by skupina mala plniť odporúčania a ciele v oblasti klímy a životného prostredia s 

rovnakým zápalom ako doteraz. 

 

2) Diskusia 

Diskusie boli štruktúrované podľa týchto oblastí:  

i) zmena klímy, energetika a doprava;  

ii) poľnohospodárstvo, výroba potravín, biodiverzita, ekosystémy, znečistenie;  
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iii) udržateľnosť spotreby, obalov a výroby;  

iv) informácie, osveta a dialóg.  

 

Hlavné body ako predmety diskusií podľa tém: 

 

1. Zmena klímy, energetika a doprava 

 

– Zaistenie bezpečnosti dodávok a zníženie energetickej závislosti EÚ nadobúda v súčasnosti 

ešte väčší význam; kontext (väčšie zameranie na obnoviteľné zdroje energie a úspory energie; 

investície do infraštruktúry na podporu obnoviteľných a prechodných zdrojov energie; 

zvýšenie podpory výskumu a inovácií; potreba prispôsobiť a urýchliť zákony a postupy 

týkajúce sa územného plánovania, potreba vytvoriť energetickú úniu EÚ; podpora udržateľnej 

mobility a modernizácia verejnej dopravy; potreba zvážiť geopolitické a bezpečnostné 

dôsledky všetkých dodávateľov energie z tretích krajín, z ktorých viaceré majú problémy s 

nedodržiavaním ľudských práv a životným prostredím); 

– zachovanie záväzku plniť ambiciózne globálne ciele v oblasti klímy (ciele v oblasti 

klimatickej neutrality do roku 2030 a do roku 2050) a širšie ciele Európskej zelenej dohody a 

urýchliť zelenú transformáciu, hoci na tento účel bude treba prijať potrebné krátkodobé 

opatrenia (a zabezpečiť rovnováhu s nimi), aby nenastal nedostatok a zabezpečili sa dobré 

životné podmienky spoločnosti;   

niektorí účastníci sa zasadzujú za preskúmanie príslušných harmonogramov transformácie, za 

rozsiahlejšie a čistejšie využívanie prechodných zdrojov energie, v prípade potreby pomocou 

zmierňujúcich technológií, ako sú filtre na CO2 a ukladanie uhlíka, nové terminály LNG, čistý 

vodík alebo ťažba vlastných zdrojov v EÚ, zatiaľ čo iní účastníci tvrdia, že kríza nesmie viesť 

k návratu do minulosti; poukázalo sa aj na to, že zemný plyn je dôležitý pre výrobu hnojív.  

– silné vedomie, že je naliehavo potrebné prijať všetky potrebné a možné opatrenia a že potreby 

finančných prostriedkov na investície do infraštruktúry a kompenzácie sa výrazne zvýšia; 

– mali by sa zvážiť rozdiely medzi vnútroštátnymi podmienkami a v energetickom mixe; 

zohľadniť by sa mali aj iné vnútroštátne podmienky (napr. východiská, geografická poloha, 

potreba prepojenia vzdialených regiónov, kúpna sila...); 

– malo by sa zohľadniť nové oznámenie Európskej komisie o energii (REPowerEU), 

– otázky cenovej dostupnosti, najmä pri obnoviteľných zdrojoch energie, ako aj širšie sociálne 

aspekty (podpora občanov a pracovníkov; spravodlivejšie daňové systémy na financovanie 

spravodlivej transformácie) patria v súčasnosti medzi priority; podobne ako predbežné 

financovanie fondov Európskej zelenej dohody a energetickej chudoby; 

– vojna na Ukrajine poukazuje na riziká spojené s upustením od alternatívnych alebo 

prechodných zdrojov výroby energie, napr. využívanie jadrovej energie by sa malo 

prehodnotiť, ako aj na možné riziká v prípade, keď sa jadrová elektráreň stane terčom. 

 

 

2. Poľnohospodárstvo, výroba potravín, biodiverzita, ekosystémy, znečistenie 

 

– Potreba prijať opatrenia proti nadmernému intenzívnemu poľnohospodárstvu a výrobe (s 

vysokými nákladmi z hľadiska pôdy, klímy a životného prostredia) a stanoviť jasné 

vymedzenie pojmov; uplatňovať zásady obehového hospodárstva v poľnohospodárstve; 
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– silnejšia podpora ekologických a udržateľných poľnohospodárskych postupov (podpora 

domácej výroby za primeranú cenu), hoci sa zistilo, že už dnes dostávajú biopoľnohospodári 

väčšiu podporu ako tradiční poľnohospodári; 

– podpora výskumu zameraného na vývoj pesticídov, ktoré sú udržateľnejšie, menej znečisťujú 

a sú menej škodlivé pre životné prostredie; 

– mnohé otázky v energetike sa týkajú aj poľnohospodárstva, vojna na Ukrajine spôsobí na 

svetových trhoch šok v dodávkach. Sebestačnosť a bezpečnosť dodávok potravín, krmív pre 

zvieratá, energie a hnojív za dostupné ceny sú navzájom prepojené a mali by byť kľúčovým 

cieľom v tomto odvetví (napr. riešenie vplyvu vojny na výrobu a ceny; zníženie veľkej 

závislosti EÚ od zvyšku sveta; vertikálne poľnohospodárstvo a mestské záhradníctvo);  

– reforma SPP na podporu udržateľnosti, ale aj bezpečnosti dodávok; predchádzanie 

nedostatkom); takisto potreba prijať krátkodobé zmierňujúce opatrenia, ako aj dlhodobé ciele 

v oblasti udržateľnosti, napr. pri diskusiách o vyčlenení prírodných oblastí; 

– boli spomenuté kultúrne aspekty ako nadmerná spotreba, globalizácia a strata vzťahu k 

potravinám; 

– potreba posilniť výskum a inovácie; 

– zamerať sa na kombináciu udržateľnosti a produktivity, zabrániť externalizácii výroby na 

menej udržateľných medzinárodných konkurentov;  

– odporúčanie týkajúce sa opätovného zalesňovania by malo byť výraznejšie (právne predpisy, 

ktoré zaväzujú spoločnosti k opätovnému zalesneniu oblastí); 

– odborná príprava poľnohospodárov smerom k udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu, 

vytváranie zelených pracovných miest; 

– zaoberať sa sociálnymi aspektmi: sociálnym dampingom a prechodom na lepšie pracovné 

miesta s cieľom zvýšiť udržateľnosť sektora, vyhnúť sa vysokým cenám; 

– opatrenia na zvýšenie informovanosti a vzdelávania v školách, rozsiahle informačné 

kampane o zdravých potravinách a výrobe; 

– prísnejšie opatrenia na ochranu včiel. 

 

3. Udržateľná spotreba a výroba 

 

– Na európskej úrovni sa toho robí už veľa, ale výsledky by sa dali ešte zlepšiť; – posilnenie 

celkovej situácie v EÚ zlepšením modelov výroby/spotreby a služieb zameraných na opravy; 

opatrenia zamerané na správanie, zlepšenie infraštruktúry; 

– riadne fungovanie obehového hospodárstva (oprava a opätovné použitie namiesto 

recyklovania; trvanlivejšie výrobky); 

– vykonávanie nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo (právo na opravu, dlhšie 

dostupné a kompatibilné náhradné diely, záruky); 

– opatrenia týkajúce sa ekodizajnu (také navrhovanie výrobkov, aby sa dali ľahšie opraviť); 

– spotrebitelia požadujú viac informácií, možnosť zaviesť jednotné označovanie, ekologické 

skóre výrobku alebo digitálny pas výrobku počas celej životnosti, možnosť opravy výrobkov 

atď. Európske podniky však musia mať rovnaké podmienky, aké platia pre dovážané výrobky, 

a prísne normy nesmú viesť k protekcionizmu;  

– znovu uviesť druhotné suroviny na trh a do výrobných cyklov prostredníctvom recyklácie; 

– sociálna podmienenosť (celá EÚ a všetky členské štáty by mali financovať úsilie a kampane 

na podporu udržateľnej spotreby, napr. vo verejnom obstarávaní; zahrnúť požiadavky na 
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dodržiavanie pracovných podmienok; a to aj v iných oblastiach, ako je verejné obstarávanie a 

obchodná politika). 

 

4. Informácie, osveta a dialóg 

– Zvýšenie dostupnosti, transparentnosti a spoľahlivosti informácií (EÚ vytvorí osobitné 

webové sídlo s informáciami o štúdiách na zvýšenie informovanosti); 

– vzdelávanie je ústredným nástrojom na vykonávanie všetkých odporúčaní (aby občania mohli 

prijímať informované rozhodnutia); 

– zahrnúť environmentálne aspekty do vzdelávania (s dôrazom na deti, napr. do školských 

osnov); 

– spravodlivá hospodárska súťaž medzi výrobkami vyrobenými v EÚ a výrobkami dovážanými 

z krajín mimo EÚ. 

 

3) Závery predsedníčky 

Predsedníčka poďakovala účastníkom za príspevky a uviedla, že nasledujúca schôdza sa 

uskutoční počas druhého marcového plenárneho zasadnutia konferencie 25. marca 2022. 

 

 

 


