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NACRT SAŽETKA ZAPISNIKA 

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

Petak 1. travnja 2022., 17:00 – 19:00 

 

Radna skupina sastala se u virtualnom obliku kako bi dovršila rasprave o nacrtima prijedloga za 

plenarnu skupštinu Konferencije iz druge tematske skupine (klimatske promjene, energija i prijevoz), 

treće tematske skupine (održiva potrošnja, ambalaža i proizvodnja) i četvrte tematske skupine 

(infomacije, osviještenost, dijalog i način života).  

 

1. Uvodna riječ predsjedateljice i glasnogovornika  

 

Predsjedateljica i glasnogovornik zahvalili su članovima skupine na dosadašnjem radu. Predsjedateljica 

je objasnila da će rad skupine biti usmjeren na preostale elemente. 

 

2. Razmjena gledišta 

 

Sastanku je prisustvovao povjerenik Wojciechowski koji je naveo kako reforma zajedničke 

poljoprivredne politike (ZPP) može doprinijeti provedbi preporuka građana, među ostalim 

promicanjem održivosti s ekološkog, socijalnog i gospodarskog stajališta te podupiranjem napora u 

borbi protiv klimatskih promjena, očuvanju prirodnih resursa i obnovi biološke raznolikosti, i stoga čini 

važan stup europskog zelenog plana. Povjerenik je istaknuo niz mjera u okviru ZPP-a usmjerenih na 

prelazak na zeleniju i održiviju poljoprivredu, kao što su programi za ekologiju i potpora 

poljoprivrednicima, kako bi se osigurala sredstva za život i prosperitet ruralnih područja. Naglasio je i 

da je zbog rata u Ukrajini i pandemije do izražaja došla ključna važnost sigurnosti opskrbe hranom te 

je podsjetio na nedavnu komunikaciju Komisije (usvojenu 23. ožujka) u kojoj je utvrđen niz mjera za 

zaštitu sigurnosti opskrbe hranom.  

 

Cilj 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, počevši s mjerom br. 9 cilja 3., razmotrena su sljedeća pitanja i prijedlozi: 
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➢ Među ostalim, spomenuti su sljedeći prijedlozi za dodavanje teksta: financijska potpora za 

filtre za CO2, mjere za borbu protiv poreznih prijevara, nakon prijelaznog razdoblja, potpora za 

nadoknadu gubitaka i štete, otočne regije.  

➢ Rasprave su bile usmjerene na mjere povezane s ulaganjima u skladištenje energije te 

klimatski prihvatljive tehnologije i inovacije.  

➢ Raspravljalo se o potrebi za prestankom subvencioniranja fosilnih goriva i izdvajanja 

financijskih sredstava za tradicionalnu plinsku infrastrukturu. Iako je postignut opći konsenzus 

o potrebi za prelaskom na održivije izvore energije, članovi su također naglasili da trenutačna 

geopolitička situacija naglašava potrebu za energetskom sigurnošću i da je postupno ukidanje 

dugoročni cilj, ali da je potrebno prijelazno razdoblje. 

 

Cilj 4.: Osiguravanje visokokvalitetne, moderne i sigurne infrastrukture, jamčenje povezanosti, 

uključujući ruralna područja, osobito s pomoću javnog prijevoza 

 

Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i prijedlozi: 

➢ Među ostalim, spomenuti su sljedeći prijedlozi za dodavanje teksta: zelena infrastruktura, 

otočne regije, posebno ruralna područja, sigurnost, cjelokupna biciklistička infrastruktura, gdje 

postoje vjerodostojne alternative, povezano s prihodima. 

➢ Postignut je opći dogovor o formulaciji cilja, a rasprave su bile posebno usmjerene na potrebu 

za time da infrastruktura bude zelena te na posebne okolnosti s kojima se suočavaju otočne 

države i/ili udaljena područja. 

➢ Tijekom rasprave o ograničavanju letova na kratkim udaljenostima spomenute su praktične 

poteškoće za određene regije i druge komplikacije, što je dovelo do mogućeg kompromisa 

kojim bi se ograničavanje letova na kratkim udaljenostima povezalo s vjerodostojnim 

alternativama i preporukom za poboljšanje željezničke mreže.  

➢ Istaknuta je i potreba za time da se u obzir uzmu socijalna i pravedna razmatranja, tj. u pogledu 

subvencija i poticaja za prelazak na mobilnost s nultom stopom emisija. 

 

Cilj 5.: Bolja upotreba materijala i upravljanje njima unutar EU-a kako bi postali autonomniji, kružni 

i manje osjetljivi. Bolji i održivi proizvodi i proizvodnja EU-a te promicanje kružnoga gospodarstva: 

proizvodi bi trebali ispunjavati zajedničke standarde EU-a u području okoliša (kako bi trajali dulje te 

kako bi ih bilo jednostavnije ponovno upotrijebiti, popraviti i reciklirati) 

 

Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i prijedlozi: 

➢ Među ostalim, spomenuti su sljedeći prijedlozi za dodavanje teksta: zeleni vodik, QR kod, stroži 

standardi, manje ovisni, proizvodi stavljeni na tržište EU-a, digitalna putovnica za proizvode, 

izbjegavanje rasipanja hrane, strategija EU-a za održivu tekstilnu industriju.  

➢ Izneseni su prijedlozi da mjera o standardima bude konkretnija i stroža s obzirom na 

proizvodne standarde te da se njome obuhvate i uvezeni proizvodi. 

➢ Jedan je član istaknuo da bi se u okviru mjere za preispitivanje globalnih lanaca opskrbe trebala 

spomenuti poljoprivreda, no ona ne bi trebala biti ograničena na nju.  

➢ Kad je riječ o mjeri koja se odnosi na otpad, predloženo je da se doda jasniji tekst o tome kako 

izbjeći nastanak otpada postavljanjem boljih ciljeva u pogledu sprečavanja nastanka otpada i 
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ponovne uporabe/recikliranja. Prijedlog za spajanje mjera koje se odnose na otpad dobro je 

prihvaćen.  

➢ Kad je riječ o sustavima povrata kaucije, predloženo je uvođenje naprednih standarda za 

spremnike.  

➢ Istaknuto je pravo na popravak radi rješavanja problema zastarijevanja te je naglašena važnost 

dostupnosti rezervnih dijelova tijekom duljeg vremenskog razdoblja.   

➢ Tekst o sekundarnim sirovinama na tržištu preoblikovan je kako bi se stvorilo stvarno tržište i 

pružile odredbe o količini sekundarnih materijala u proizvodima.  

➢ Kad je riječ o mjeri koja se odnosi na modne proizvode, predloženo je upućivanje na strategiju 

EU-a za održive tekstilne proizvode.  

 

Cilj 6.: Poticanje znanja, svijesti i dijaloga o okolišu, klimatskim promjenama, uporabi energije i 

održivosti 

 

Tijekom rasprave razmotrena su sljedeća pitanja i prijedlozi: 

➢ Među ostalim, spomenuti su sljedeći prijedlozi za dodavanje teksta: obrazovanje, interaktivno, 

cjeloživotno učenje, pismenost u području održivosti. 

➢ Istaknuto je da se izvorna preporuka Europskog panela građana i građanki odnosi na 

„interaktivnu platformu za provjeru činjenica” i članovi su se složili da bi to trebalo dodati.  

➢ Neki su članovi naglasili da bi mjere koje se odnose na obrazovne i nastavne materijale trebale 

uključivati aspekt cjeloživotnog učenja i potrebu za prekvalifikacijom i znanstvenim 

istraživanjem.  

➢ Kad je riječ o mjeri koja se odnosi na jačanje uloge i djelovanja EU-a u području okoliša i 

obrazovanja, jedan je član podsjetio na nacionalnu nadležnost u tim područjima.  

➢ U pogledu prehrane biljnog podrijetla, građani su predložili postizanje dobre ravnoteže i 

nastojanje da se ostvare sinergije sa sličnim mjerama Radne skupine za zdravlje.  

➢ Drugi su istaknuli važnost prelaska s korištenja poljoprivrednog zemljišta za hranidbu životinja 

na veću suverenost EU-a u proizvodnji hrane.  

  

3. Završna riječ predsjedateljice 

 
Predsjedateljica i glasnogovornik zaključili su sastanak navodeći da će drugi nacrt prijedloga biti 

podijeljen u ponedjeljak. Podsjetili su članove da će se posljednji sastanak radne skupine održati 

7. travnja. 

 


