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

Rada/Česko 
5. januára 2021, 16.00 – 18.00 h (na diaľku) 

 
 

1. Úvodné poznámky predsedníčky  
 
Po otvorení schôdze predsedníčka pripomenula členom, že schôdza bola zvolaná, aby sa mohlo 
pokračovať v diskusii z poslednej schôdze, ktorá sa konala 17. decembra 2021. Predtým sa diskutovalo 
o štyroch z odhlasovaných tém, a to: i) energia, ii) doprava a iii) trvalo udržateľná spotreba a výroba. 
Ostatné témy, o ktorých sa má diskutovať, sú: i) poľnohospodárstvo, ii) biodiverzita, iii) krajina a 
stavebníctvo, iv) zmena v postojoch a správaní a v) subvencovanie a zdaňovanie. 
Predsedníčka pripomenula členom, že európska panelová diskusia občanov na tému Zmena klímy a 
životné prostredie/zdravie sa uskutoční v Poľsku počas víkendu a že o odporúčaniach z tejto diskusie 
sa bude diskutovať na nasledujúcej schôdzi pracovnej skupiny. 
Predsedníčka zopakovala, že rovnako ako na predchádzajúcich schôdzach sa aj teraz budú môcť ku 
každej téme vyjadriť najskôr občania. Uviedla tiež, že návrh zhrnutia z decembrovej schôdze sa čoskoro 
rozpošle členom pracovnej skupiny. 
 

2. Diskusia jednotlivých tém 
 
Poľnohospodárstvo: 

• Spoločná poľnohospodárska politika by sa mala môcť prispôsobiť regionálnym podmienkam, 

mala by byť menej centralizovaná a ambicióznejšia. 

• Zaznela výzva na väčšiu kontrolu dotácií, a to aj na úrovni EÚ, pokiaľ ide o to, či sa finančné 

prostriedky používajú tak, ako zamýšľali/tvrdili príjemcovia. Podpora by sa mala zameriavať 

na mladých poľnohospodárov a inovačné výrobné techniky a mala by kompenzovať vyššie 

náklady. Menšie poľnohospodárske podniky vytvárajú viac pracovných miest a vidiecke 

oblasti sa stávajú vďaka ním atraktívnejšie. 

• Zodpovedné poľnohospodárstvo by malo zohľadňovať klimatické vplyvy a primerane sa 

prispôsobiť. Výskum by mal identifikovať plodiny prispôsobené oblastiam náchylným na 

záplavy alebo lesné požiare, aby sa predišlo zlým úrodám. Pôda sa musí chrániť v záujme 

poľnohospodárskej kapacity. Príliš často je prekvalifikovaná na stavebné účely a zapečatená. 

• Potrebná je celoeurópska koncepcia udržateľných lesov zameraná na udržateľnú ťažbu 

zdrojov, tvorbu pracovných miest a ochranu biodiverzity lesa, ako aj podporu opätovného 

zalesňovania. 

• Ďalšie vznesené body: i) prísne pravidlá pre jasné označovanie pôvodu s uvedením krajiny 

pôvodu v supermarketoch, ii) nezávislosť EÚ, pokiaľ ide o produkciu osiva, iii) celoeurópsky 

prístup k vodnej a veternej erózii pôdy, iv) ukončenie povolenia uvádzať glyfozát na trh EÚ a 

riešenie otázky cieleného používania pesticídov a hnojív, najmä v blízkosti ekologických 

poľnohospodárskych podnikov, v) ukončenie GMO a priemyselnú poľnohospodársku výrobu 

a v) maximalizácia miestnej výroby a zníženie dovozu potravín. 
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• Až 70 % emisií skleníkových plynov v odvetví poľnohospodárstva pochádza z chovu zvierat. 

Preto treba zvážiť zníženie spotreby mäsa. 

• Treba dotovať poľnohospodárov, najmä ak prispievajú k biodiverzite, bezpečnosti a 

dostupnosti potravín. Ceny potravín by mali odzrkadľovať náklady CO2. Zároveň by sa 

environmentálne problémy nemali presúvať do iných častí sveta zmenou výroby a 

spotrebiteľské ceny musia zostať dostupné. 

• Dotácie by sa mali poskytovať na služby a kvalitu, a nie na obhospodarované oblasti. Mal by 

existovať moderný pohľad na poľnohospodárstvo, ktorý môže zaistiť bezpečnosť potravín, 

vrátane úvah o nových technikách šľachtenia, aby sa poľnohospodárstvo stalo šetrnejším k 

životnému prostrediu a efektívnejším. 

Biodiverzita  

• Riešili sa rôzne znečisťujúce látky – od vypúšťania kerozínu z lietadiel nad španielskym 

pobrežím Stredozemného mora až po pesticídy a endokrinné disruptory. Veľmi znepokojujúce 

boli najmä účinky endokrinných disruptorov na európsku populáciu včiel. 

Vznikli obavy v súvislosti s nadmerným rybolovom, a to aj v dôsledku obmedzeného prístupu 
do vôd Spojeného kráľovstva a vymierania hmyzu. 

• Potreba zvýšiť financovanie projektov v oblasti biodiverzity a informovanosť o právnych 

predpisoch v oblasti biodiverzity na medzinárodnej scéne. 

• Politiky, napríklad tie, ktoré sú uvedené v stratégii „z farmy na stôl“, musia mať právne záväzné 

ciele (týkajúce sa zníženia používania pesticídov alebo priestoru pre biodiverzitu v 

poľnohospodárstve). Čo najskôr by sa mal prijať legislatívny rámec EÚ týkajúci sa pôdy. Malo 

by sa diskutovať o hrozbách a druhoch znečistenia ovplyvňujúcich druhy, ktoré nie sú dobre 

známe, ako napríklad svetelné znečistenie. 

 
Krajina a stavebníctvo  

• Boli vyjadrené obavy v súvislosti s vplyvom obnoviteľných zdrojov energie na krajinu (veterné 

alebo solárne parky). Veterné parky by mali byť recyklovateľné.  

• Treba riešiť rastúci nedostatok surovín. Okrem vývoja nových stavebných materiálov 

(vyhýbanie sa betónu a dreva ako obmedzených zdrojov) by sa mal klásť dôraz na recykláciu 

materiálov a obnovu existujúcich budov namiesto výstavby nových budov – v tejto súvislosti 

sa spomenulo aj znečisťovanie spôsobené lomami (znečistenie ovzdušia a hluk).  

• Hovorilo sa o využívaní opustených pozemkov na výstavbu alebo nevyužitých budov. 

• Treba sa zamerať na zníženie spotreby energie, a to aj zlepšením izolácie. Stavebníctvo je 

dôležitým zdrojom emisií skleníkových plynov a vlna obnovy budov Komisie by mohla byť 

spojená so solárnou vlnou. Väčší dôraz na ekologickú architektúru v mestách (zelené 

steny/zelené strechy). 

• Treba zvážiť náklady na všetky ekologické opatrenia. 

 
Vytváranie zmien v postojoch a správaní, subvencovaní a zdaňovaní (témy prerokované spoločne) 

• Nehospodárne správanie sa musí riešiť dotovaním zmien správania a považovaním vzdelávania 

za základ týchto zmien so zameraním sa na školy a mladú generáciu. 
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• Vesmír a energia by sa mali využívať čo najmenej, aby sa zabránilo nadmernej spotrebe sveta 

so 7 miliardami obyvateľov.  

• Okrem individuálnych zmien v správaní musí verejná politika podporovať štrukturálne zmeny, 

napr. nasmerovaním verejných súťaží na pozitívnu zmenu. 

• Kritika smerovala na zameranie EÚ na model dovozu energie, ako aj na 19 miliárd EUR, ktoré 

boli vyplatené ako dotácie výrobcom fosílnych palív len v samotnom Taliansku. Tieto 

finančné prostriedky by mali byť nasmerované na obnoviteľné zdroje energie a na tlmenie 

účinkov vysokých cien energie na ľudí, ktorí majú problémy s platbami. 

• Pozitívnou zmenou správania by bola väčšia prevaha rastlinnej stravy. 

 
3. Záverečné poznámky predsedníčky 
 
Predsedníčka poďakovala všetkým členom za ich účasť a oznámila, že nasledujúca schôdza pracovnej 
skupiny a plenárne zasadnutie konferencie sa uskutočnia 21. a 22. januára. 
 
 


