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NÁVRH SOUHRNNÉ ZPRÁVY 

Pracovní skupina pro změnu klimatu a životní prostředí, předsedkyně: paní Pasková, Rada / Česká 

republika 

Čtvrtek 7. dubna 2022, 18:00–21:00 

 

1. Zahájení předsedkyní a mluvčím  

Předsedkyně vysvětlila, že se jedná o závěrečnou schůzi pracovní skupiny a jejím cílem bude finalizovat 

předlohy návrhů pro plenární zasedání. Zdůraznila, že bylo dosaženo značného pokroku, ale že je třeba 

projednat poslední nevyřešené otázky. Během výměny názorů byly všechny návrhy projednány 

jednotlivě v obráceném pořadí.  

 

2. Výměna názorů 

 

CÍL 1: 

Bezpečná, udržitelná, spravedlivá, klimaticky odpovědná a cenově dostupná produkce potravin, 

která respektuje zásady udržitelnosti, životní prostředí a ochranu biologické rozmanitosti 

a ekosystémů a současně zaručuje potravinové zabezpečení: 

Pokud jde o cíl 1, byla zdůrazněna potřeba vyzdvihnout zelenou a modrou ekonomiku a v opatření č. 1 

byla schválena změna výrazu „vysoké“ za spojení „zajištění vysoké produktivity“. Dále byla nutnost 

odborné přípravy zemědělců rozšířena tak, aby zahrnovala i odbornou přípravu „poskytovanou 

zemědělci“. 

 

CÍL 2: 
Chránit a obnovit biologickou rozmanitost a krajinu a odstranit znečištění 
Pokud jde o cíl 2, diskuse se zaměřila na opatření 5 a 7 a bylo dohodnuto několik změn textu. Pokud 

jde o opatření 5 týkající se zalesňování, dodatečně byla uznána vnitrostátní specifika pro  

doporučené závazné vnitrostátní cíle pro zalesňování.  Pokud jde o opatření 7, byla vznesena a 

podpořena řada návrhů týkajících se větší ochrany vodních zdrojů a posílení textu o výzkumu a 

financování námořních paliv a technologií. 

 

CÍL 3: 

Zvýšit evropskou energetickou bezpečnost a posílit energetickou nezávislost EU a zároveň zajistit 

spravedlivou transformaci a poskytnout Evropanům dostatečnou, cenově dostupnou a udržitelnou 

energii. Bojovat proti změně klimatu, učinit z EU celosvětového lídra v udržitelné energetické 

politice a dodržovat globální klimatické cíle: 
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Členové tento cíl obecně podpořili a v tomto ohledu zdůraznili, že je třeba dosáhnout energetické 

nezávislosti. Pokud jde o opatření 1, vyjádřili podporu návrhu, aby text uváděl, že cílem je „dokončit“ 

ekologickou transformaci a urychlit ji, kdykoli to bude možné. Rovněž poukázali na to, že k tomu by 

mělo dojít „zejména“ pomocí investic do energie z obnovitelných zdrojů. 

Pokud jde o opatření 3 týkající se elektrorozvodné sítě, členové souhlasili s tím, aby text zahrnoval 

„údržbu“ a „transformaci“ sítě s cílem zvýšit bezpečnost a podpořit přechod na energii z obnovitelných 

zdrojů.  

Pokud jde o opatření 5 týkající se technologií pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, proběhla 

rozsáhlá diskuse o úloze  

vodíku. Nakonec bylo „používání“ vodíku rozšířeno na „výrobu a používání“ vodíku.  

Členové dále zdůraznili, že je důležité chránit pracovníky a pracovní místa, a navrhli tento aspekt 

zahrnout do opatření 8. 

Znovu projednali opatření 10 týkající se postupného ukončení dotací na fosilní paliva, ale nedospěli 

k žádné změně textu. 

 

CÍL 4:  

Poskytnout kvalitní, moderní, ekologickou a bezpečnou infrastrukturu zajišťující propojení, a to 

i venkovských oblastí, zejména pomocí cenově dostupné veřejné dopravy: 

 

Stávající opatření v rámci tohoto cíle získala širokou podporu. Členové diskutovali o používání 

technologií pro vozidla, která se obtížné elektrifikují, a o potřebě zahrnout do textu i ostrovní regiony. 

 

CÍL 5: 

Lepe využívat a hospodařit s materiály v EU v zájmu oběhovějšího, autonomnějšího a méně 

závislého hospodářství. Vybudovat oběhové hospodářství podporou udržitelných výrobků a výroby 

v EU. Zajistit, aby všechny výrobky uváděné na trh EU splňovaly společné normy EU v oblasti 

životního prostředí: 

 

V souvislosti s opatřením 6, jehož cílem je vytvořit platformu znalostí o tom, jak používat a opravovat 

výrobky, proběhla diskuse o koncepci používání a bylo dosaženo dohody o doplnění výrazů 

„udržitelné“ nebo „dlouhodobé“ používání. Bude zde zdůrazněna úloha znalostí shromážděných 

organizacemi spotřebitelů.  

V opatření 7 o plánovaném zastarávání bylo zavedeno několik přesnějších formulací, včetně včasného 

a předčasného zastarávání, a také dostupnost náhradních dílů pro spotřebitele. Členové diskutovali o 

minimálním počtu let dostupnosti náhradních dílů. Řada členů se však domnívala, že vzhledem 

k rozmanitosti výrobků a jejich rozdílnému používání není možné minimální počet let stanovit. 

Pokud jde o opatření 8 týkající se trhu s druhotnými surovinami, členové schválili, že je nutné 

odkazovat na inteligentnější a omezenější využívání primárních surovin. 

Opatření 12 o omezení reklamy na výrobky poškozující životní prostředí bylo projednáno, ale nakonec 

nebyly dohodnuty žádné změny textu.  

 

CÍL 6: 



 

3 

 

Podporovat znalosti, povědomí, vzdělávání a dialog o životním prostředí, změně klimatu, využívání 

energie a udržitelnosti: 

Pokud jde o opatření 6, které se týká povinné výuky o biologické rozmanitosti ve školách, a opatření 7 

o vzdělávání, bylo konstatováno, že se jedná o pravomoc členských států a že stávající Smlouva 

neumožňuje předepisovat školní osnovy. Bylo rovněž konstatováno, že opatření 6 v cíli 1 by mohlo být 

konsolidováno v opatření 6 cíle 6. 

 

3. Závěrečné slovo předsedkyně 

 
Předsedkyně a mluvčí schůzi uzavřeli a předsedkyně členům připomněla, že návrhy budou projednány 

na plenárním zasedání v sobotu 9. dubna. 

 


