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OSNUTEK ZBIRNEGA ZAPISNIKA 

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

Petek, 1. april 2022, od 17.00 do 19.00 

 

Delovna skupina se je sestala virtualno, da bi zaključila razprave o osnutku predlogov za plenarno 

skupščino Konference, in sicer za sklop II o podnebnih spremembah, energiji in prometu, sklop III o 

trajnostni potrošnji, embalaži in proizvodnji ter sklop IV o informacijah, ozaveščanju, dialogu in 

življenjskem slogu.  

 

1. Uvodni nagovor predsedujoče in uradnega govorca  

 

Predsedujoča in uradni govorec sta se članom zahvalila za opravljeno delo in predsedujoča je pojasnila, 

da bo delo zdaj osredotočeno na nerešene zadeve. 

 

2. Izmenjava mnenj 

 

Seje se je udeležil tudi komisar Wojciechowski, ki je opisal, kako bi lahko z reformo skupne kmetijske 

politike prispevali k uresničitvi priporočil državljanov, med drugim s spodbujanjem trajnosti z 

okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika in podpiranjem prizadevanj, da bi se spoprijeli s 

podnebnimi spremembami, ohranili naravne vire in obnovili biotsko raznovrstnost, kar je pomemben 

steber evropskega zelenega dogovora. Izpostavil je več ukrepov v okviru skupne kmetijske politike, ki 

so namenjeni prehodu na bolj zeleno in trajnostno kmetovanje, kot so okoljske sheme in podpora za 

kmete, da bi podprli njihove možnosti za preživljanje in zagotovili uspešna podeželska območja. 

Poudaril je tudi, da sta vojna v Ukrajini in pandemija pokazali, kako zelo pomembna je prehranska 

varnost, in člane spomnil, da je Komisija nedavno (23. marca) sprejela sporočilo, v katerem je določena 

vrsta ukrepov, s katerimi bi poskrbeli za prehransko varnost.  

 

Cilj 3: 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, ki so se začele z ukrepom 9 cilja 3, so bili obravnavani naslednja vprašanja in predlogi:. 
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➢ Med drugim naj bi besedilo dopolnili z naslednjimi besedami: finančna podpora za filtre za 

CO2, ukrepi za preprečevanje davčnih goljufij, po prehodnem obdobju, podpora za obravnavo 

izgub in škode, otoška območja.  

➢ Razprave so bile osredotočene na ukrepe v zvezi z naložbami v skladiščenje energije ter 

podnebju prijazne tehnologije in inovacije.  

➢ Člani so razpravljali o tem, da ne bi več subvencionirali fosilnih goriv in zagotavljali finančnih 

sredstev za klasično plinsko infrastrukturo. Čeprav so se na splošno strinjali, da je treba preiti 

na bolj trajnostne vire energije, so poudarili tudi, da so aktualne geopolitične razmere 

pokazale, da je treba zagotoviti energetsko varnost. Dolgoročni cilj je sicer postopna opustitev, 

a je potrebno tudi prehodno obdobje. 

 

Cilj 4: Zagotavljanje visokokakovostne, sodobne in varne infrastrukture, ki zagotavlja povezljivost, 

tudi na podeželskih območjih, zlasti z javnim prevozom. 

 

V razpravi so bili obravnavani naslednja vprašanja in predlogi. 

➢ Med drugim naj bi besedilo dopolnili z naslednjimi besedami: zelena infrastruktura, otoška 

območja, zlasti podeželska območja, varnost, vsa kolesarska infrastruktura, kjer obstajajo 

izvedljive alternative, povezan z dohodkom. 

➢ Člani so se na splošno strinjali z ubeseditvijo cilja in se v razpravah osredotočili na potrebo po 

zeleni infrastrukturi in posebni položaj otoških državic oziroma oddaljenih območij. 

➢ Med razpravo o omejitvi letov na kratke razdalje so bili obravnavani praktične težave za 

nekatera območja in drugi problemi. Možen kompromis bi bil, da bi omejitev letov na kratke 

razdalje povezali z izvedljivimi alternativami in priporočilom, naj se izboljša železniško 

omrežje.  

➢ Razpravljali so tudi o tem, da je treba upoštevati socialne in utemeljene zadržke, na primer v 

zvezi s subvencijami in spodbudami za prehod v brezemisijsko mobilnost. 

 

Cilj 5: Boljša uporaba in upravljanje materialov v EU, da bi postali bolj avtonomni in krožni ter manj 

ranljivi. Boljši, trajnostni proizvodi in proizvodnja EU ter spodbujanje krožnega gospodarstva: 

proizvodi, ki izpolnjujejo skupne okoljske standarde EU (imajo daljšo življenjsko dobo, lažje jih je 

ponovno uporabiti, popraviti in reciklirati). 

 

V razpravi so bili obravnavani naslednja vprašanja in predlogi. 

➢ Med drugim naj bi besedilo dopolnili z naslednjimi besedami: zeleni vodik, koda QR, strožji 

standardi, manj odvisni, proizvodi, dani na trg EU, digitalni potni list za izdelke, preprečevanje 

živilskih odpadkov, strategija EU za trajnostni tekstil.  

➢ Predlagano je bilo, naj bo ukrep v zvezi s standardi bolj specifičen in strožji glede na standarde 

za proizvodnjo ter naj se izrecno vključijo uvoženi proizvodi. 

➢ Eden od članov je dejal, da bi morali v ukrepu o pregledu svetovnih dobavnih verig omeniti 

kmetijstvo, a da ukrep ne bi smel biti omejen samo nanj.  

➢ Pri ukrepu glede odpadkov so člani predlagali, naj se jasneje opredeli, kako bi se že na začetku 

lahko izognili nastajanju odpadkov, tako da bi določili boljše cilje za preprečevanje in ponovno 
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uporabo oziroma recikliranje. Udeleženci so z odobravanjem sprejeli predlog o združitvi 

ukrepov v zvezi z odpadki.  

➢ Kar zadeva sistem vračanja embalaže, so bili predlagani napredni standardi za posode in 

vsebnike.  

➢ Člani so obravnavali pravico do popravila, da bi se spoprijeli z zastarelostjo, in poudarili, kako 

pomembno je, da so rezervni deli na voljo dlje časa.  

➢ Spremenjeno je bilo tudi besedilo o sekundarnih surovinah na trgu, da bi se ustvaril resničen 

trg in oblikovale določbe o količini sekundarnih materialov v proizvodih.  

➢ Pri ukrepu o modnih izdelkih je bilo predlagano, naj se omeni strategija EU za trajnostni tekstil.  

 

Cilj 6: Spodbujanje znanja, ozaveščenosti in dialoga o okolju, podnebnih spremembah, porabi 

energije in trajnosti. 

 

V razpravi so bili obravnavani naslednja vprašanja in predlogi. 

➢ Med drugim naj bi besedilo dopolnili z naslednjimi besedami: izobraževanje, interaktivno, 

vseživljenjsko učenje, trajnostnostna pismenost. 

➢ Omenjeno je bilo, da je prvo priporočilo evropskega državljanskega foruma vključevalo 

interaktivno platformo za preverjanje dejstev, in člani so se strinjali, da se doda.  

➢ Nekateri udeleženci so poudarili, da bi morali ukrepi v zvezi z izobraževalnim in učnim 

gradivom vključevati vidik vseživljenjskega učenja in potrebo po preusposabljanju in 

znanstvenih raziskavah.  

➢ Kar zadeva ukrep glede večje vloge in ukrepov EU na področju okolja in izobraževanja, je eden 

od članov dejal, da so za ti področji pristojne države članice.  

➢ Pri rastlinski prehrani so državljani predlagali dobro ravnovesje in iskanje sinergije s podobnimi 

ukrepi delovne skupine za zdravje.  

➢ Drugi so poudarili, kako pomembno je, da bi se kmetijska zemljišča namesto za krmljenje živali 

več uporabljala za zagotavljanje večje neodvisnosti EU pri proizvodnji hrane.  

  

3. Sklepna beseda predsedujoče 

 
Predsedujoča in uradni govorec sta zaključila sejo in dejala, da bo drugi osnutek predlogov članom 

poslan v ponedeljek. Spomnila sta jih tudi, da bo zadnja seja delovne skupine 7. aprila. 

 


