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NÁVRH SÚHRNNÉHO ZÁZNAMU 

Pracovná skupina pre zmenu klímy a životné prostredie, ktorej predsedá Anna Pasková, 

Rada/Česká republika 

Piatok 1. apríla 2022 od 17.00 do 19.00 h 

 

Pracovná skupina sa stretla vo virtuálnom formáte, aby ukončila diskusie o návrhoch na plenárne 

zasadnutie konferencie: o klastri II Zmena klímy, energetika a doprava, klastri III Udržateľná spotreba, 

obaly a výroba a klastri IV Informácie, povedomie, dialóg a životný štýl.  

 

1. Úvodné poznámky predsedajúcej a hovorcu  

 

Predsedajúca a hovorca poďakovali členom skupiny za doterajšiu prácu. Predsedajúca vysvetlila, že 

práca bude zameraná na zostávajúce prvky. 

 

2. Výmena názorov 

 

Na zasadnutí sa zúčastnil aj komisár Wojciechowski, ktorý načrtol, akým spôsobom môže reforma 

spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) prispieť k vykonaniu odporúčaní občanov, a to aj 

presadzovaním udržateľnosti z environmentálneho, sociálneho a hospodárskeho hľadiska a podporou 

úsilia bojovať proti zmene klímy, zachovávať prírodné zdroje a obnoviť biodiverzitu, čo tvorí dôležitý 

pilier Európskej zelenej dohody. Komisár zdôraznil niekoľko opatrení v rámci SPP zameraných na 

prechod na ekologickejšie a udržateľnejšie poľnohospodárstvo, ako sú ekoschémy a podpora pre 

poľnohospodárov s cieľom podporiť živobytia a zabezpečiť prosperujúce vidiecke oblasti. Komisár tiež 

zdôraznil, že vojna na Ukrajine a pandémia zdôraznili zásadný význam potravinovej bezpečnosti, a 

pripomenul nedávne oznámenie Komisie (prijaté 23. marca), v ktorom sa stanovuje súbor opatrení na 

zachovanie potravinovej bezpečnosti.  

 

Cieľ č. 3: Boj proti zmene klímy a posilnenie európskej energetickej bezpečnosti s prihliadnutím na 

geopolitické dôsledky a poskytnutie dostatočnej, cenovo dostupnej a udržateľnej energie pre 

Európanov, pričom si zachováme úlohu svetového lídra a budeme rešpektovať globálne ciele v 

oblasti ochrany klímy  

 

Počas diskusie, ktorej prvým bodom bolo opatrenie č. 9 cieľa č. 3, sa riešili tieto otázky a návrhy: 
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➢ Okrem iného zazneli tieto návrhy na doplnenie textu: finančná podpora na nákup filtrov CO2, 

opatrenia proti daňovým podvodom, po skončení prechodného obdobia, podpora v prípade 

strát a škôd, ostrovné regióny.  

➢ Diskutovalo sa najmä o opatreniach týkajúcich sa investícií do uskladňovania energie a 

technológií a inovácií šetrných k životnému prostrediu.  

➢ Ďalšou témou diskusie bola aj potreba nesubvencovať viac fosílne palivá a nefinancovať 

tradičnú plynárenskú infraštruktúru. Hoci sa členovia skupiny všeobecne zhodli na tom, že je 

potrebné prejsť na udržateľnejšie zdroje energie, zdôraznili tiež, že súčasná geopolitická 

situácia zdôrazňuje potrebu energetickej bezpečnosti a že postupné zrušenie je síce 

dlhodobým cieľom, no zároveň sa musí stanoviť prechodné obdobie. 

 

Cieľ č. 4: Poskytovanie vysokokvalitnej, modernej a bezpečnej infraštruktúry, zabezpečenie 

prepojenosti, a to aj vo vidieckych oblastiach, najmä prostredníctvom verejnej dopravy 

 

Počas diskusie sa riešili tieto otázky a návrhy: 

➢ Okrem iného zazneli tieto návrhy na doplnenie textu: zelená infraštruktúra, ostrovné regióny, 

najmä vidiecke oblasti, bezpečnosť, celá cyklistická infraštruktúra, ak existujú spoľahlivé 

alternatívy, súvisiaci s príjmom. 

➢ Členovia skupiny sa všeobecne zhodli na formulácii cieľa a diskusie boli zamerané najmä na 

potrebu zelenej infraštruktúry a osobitnú situáciu ostrovných štátov a/alebo vzdialených 

oblastí. 

➢ Počas diskusie o obmedzení letov na krátke vzdialenosti sa poukázalo na praktické ťažkosti 

konkrétnych regiónov a iné komplikácie, čo viedlo k možnému kompromisu: spojiť 

obmedzenie letov na krátke vzdialenosti so spoľahlivými alternatívami a odporúčaniami na 

zlepšenie železničnej siete.  

➢ Poukázalo sa aj na potrebu zohľadniť sociálne aspekty, ako aj aspekty týkajúce sa 

spravodlivosti, najmä v súvislosti so subvenciami a stimulmi na prechod na mobilitu s nulovými 

emisiami. 

 

Cieľ č. 5: Lepšie využívanie materiálov a nakladanie s nimi v rámci EÚ, aby sme sa stali 

autonómnejšími, obehovejšími a menej zraniteľnými. Lepšie a udržateľné výrobky v EÚ a ich výroba 

a podpora obehového hospodárstva: výrobky, ktoré spĺňajú spoločné environmentálne normy EÚ 

(dlhšie vydržia, ľahšie sa používajú, opravujú a recyklujú) 

 

Počas diskusie sa riešili tieto otázky a návrhy: 

➢ Okrem iného zazneli tieto návrhy na doplnenie textu: zelený vodík, kód QR, prísnejšie normy, 

menej závislý, výrobky uvádzané na trh EÚ, digitálny pas výrobku, predchádzať plytvaniu 

potravinami, stratégia EÚ pre udržateľný textil.  

➢ Predložili sa návrhy na spresnenie a sprísnenie opatrenia týkajúceho sa noriem vo vzťahu k 

výrobným normám. Navrhlo sa tiež, aby sa toto opatrenie výslovne vzťahovalo aj na dovážané 

výrobky. 

➢ Jeden z členov skupiny uviedol, že opatrenie týkajúce sa preskúmania globálnych 

dodávateľských reťazcov by sa okrem iného malo vzťahovať aj na poľnohospodárstvo.  
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➢ V súvislosti s opatrením týkajúcim sa odpadu sa navrhlo doplniť jasnejšiu formuláciu, pokiaľ 

ide o spôsob, ako v prvom rade zabrániť vzniku odpadu stanovením lepších cieľov v oblasti 

prevencie a opätovného použitia/recyklácie. Návrh na zlúčenie opatrení týkajúcich sa odpadu 

bol prijatý pozitívne.  

➢ Pokiaľ ide o systémy zálohovania, navrhlo sa zaviesť prísnejšie normy pre kontajnery.  

➢ V súvislosti s problémom zastarávania sa spomenulo právo na opravu a zdôraznil sa význam 

dlhodobejšej dostupnosti náhradných dielov.   

➢ Znenie týkajúce sa druhotných surovín na trhu bolo preformulované v záujme vytvorenia 

skutočného trhu a poskytnutia ustanovení o množstve druhotných surovín vo výrobkoch.  

➢ Pokiaľ ide o opatrenie týkajúce sa módnych výrobkov, navrhlo sa odkázať na stratégiu EÚ pre 

udržateľný textil.  

 

Cieľ č. 6: Podpora vedomostí, informovanosti a dialógov o životnom prostredí, zmene klímy, 

využívaní energie a udržateľnosti 

 

Počas diskusie sa riešili tieto otázky a návrhy: 

➢ Okrem iného zazneli tieto návrhy na doplnenie textu: vzdelávanie, interaktívny, celoživotné 

vzdelávanie, gramotnosť v oblasti udržateľnosti. 

➢ Poukázalo sa na to, že v pôvodnom odporúčaní európskej panelovej diskusie občanov sa 

hovorí o „interaktívnej platforme na overovanie faktov“ a členovia skupiny sa zhodli na tom, 

že by sa to malo doplniť.  

➢ Niektorí členovia zdôraznili, že opatrenia týkajúce sa vzdelávania a učebných materiálov by 

mali zahŕňať aspekt celoživotného vzdelávania a potrebu rekvalifikácie a vedeckého výskumu.  

➢ Pokiaľ ide o opatrenie týkajúce sa posilnenia úlohy a činnosti EÚ v oblasti životného prostredia 

a vzdelávania, jeden člen pripomenul vnútroštátne právomoci v týchto oblastiach.  

➢ V súvislosti s rastlinnou stravou navrhli občania nájsť správnu rovnováhu a usilovať sa o 

súčinnosť s podobnými opatreniami pracovnej skupiny pre zdravie.  

➢ Iní zdôraznili význam posunu, pokiaľ ide o použitie poľnohospodárskej pôdy, a to od kŕmenia 

zvierat k väčšej suverenite vo výrobe potravín.  

  

3. Záverečné slová predsedajúcej 

 
Predsedajúca a hovorca ukončili zasadnutie a vyhlásili, že druhý súbor návrhov bude rozoslaný v 

pondelok, a pripomenuli členom, že posledné zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutoční 7. apríla. 

 


