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

republika 
5. januar 2021, 16.00–18.00 (na daljavo) 

 
 

1. Uvodne besede predsedujoče  
 
Predsedujoča je po pozdravnem nagovoru člane spomnila, da je bila seja sklicana, da bi se omogočilo 
nadaljevanje razprave s prejšnje seje 17. decembra 2021. Predhodno so bile obravnavane štiri 
izglasovane teme, in sicer: i) energetika, ii) promet, in iii) trajnostna poraba in proizvodnja. Ostale so 
naslednje teme za obravnavo: i) kmetijstvo, ii) biotska raznovrstnost, iii) pokrajina in gradnja, iv) 
spodbujanje sprememb v odnosu in ravnanju, in v) subvencije in obdavčitev. 
Predsedujoča je člane spomnila, da bo konec tedna na Poljskem potekala okrogla miza evropskih 
državljanov o podnebnih spremembah in okolju/zdravju in da bodo njena priporočila obravnavana na 
naslednji seji delovne skupine. 
Ponovila je, da bo tako kot na prejšnjih sejah pri vsaki temi beseda najprej dana državljanom. Povedala 
je tudi, da bo članom delovne skupine kmalu poslan osnutek povzetka decembrske seje. 
 

2. Razprava po temah 
 
Kmetijstvo: 

• Skupna kmetijska politika bi se morala prilagajati regionalnim razmeram; morala bi biti manj 

centralizirana in bolj ambiciozna. 

• Poziva se k strožjemu nadzoru nad subvencijami, tudi na ravni EU, ali se sredstva uporabljajo 

v skladu z namenom, za katerega so izplačana oziroma za katerega so prejemniki zaprosili 

zanje. Podporo bi bilo treba nameniti mladim kmetom in inovativnim proizvodnim tehnikam 

ter nadomestiti višje stroške. Manjše kmetije ustvarjajo več delovnih mest in povečujejo 

privlačnost podeželskih območij. 

• Odgovorno kmetijstvo bi moralo upoštevati podnebne vplive in se temu ustrezno prilagoditi. 

Z raziskavami bi bilo treba opredeliti, katere rastline so prilagojene poplavnim ali požarno 

ogroženim območjem, da se preprečijo uničene letine. Zaščititi je treba kmetijsko 

namembnost tal; prevelike površine se namenijo za gradnjo in zabetonirajo. 

• Potrebujemo vseevropski koncept trajnostnih gozdov za trajnostno izkoriščanje virov, 

ustvarjanje delovnih mest in zaščito biotske raznovrstnosti gozdov ob hkratnem spodbujanju 

ponovnega pogozdovanja. 

• Izpostavljena so bila tudi naslednja vprašanja: i) stroga pravila za jasno izvirno označevanje z 

državo izvora v supermarketih, ii) neodvisnost EU pri proizvodnji semen, iii) vseevropski 

pristop k vodni in vetrni eroziji tal, iv) odprava tržne odobritve glifosata v EU in obravnavanje 

vprašanja ciljne uporabe pesticidov in gnojil, zlasti v bližini ekoloških kmetij, v) ukinitev 

gensko spremenjenih organizmov in industrijskega kmetovanja ter vi) povečanje lokalne 

proizvodnje in zmanjšanje uvoza hrane. 
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• 70 % emisij toplogrednih plinov v kmetijskem sektorju izvira iz živinoreje. Zato je treba 

razmisliti o zmanjšanju porabe mesa. 

• Subvencionirati je treba kmetovalce, zlasti če prispevajo k biotski raznovrstnosti, varnosti 

hrane in zadostni preskrbi s hrano. Cene hrane bi morale odražati stroške CO2. Hkrati se 

okoljska problematika ne bi smela izvažati v druge dele sveta s preusmeritvijo proizvodnje, 

potrošniške cene pa morajo ostati dostopne. 

• Subvencije bi morale biti namenjene storitvam in kakovosti, ne pa kmetijskim površinam. 

Razviti bi bilo treba sodoben pogled na kmetijstvo, ki lahko zagotovi varnost hrane, vključno z 

razmislekom o novih tehnikah gojenja, da bi kmetijstvo postalo okolju prijaznejše in hkrati 

učinkovitejše. 

Biotska raznovrstnost  

• Obravnavana so bila različna onesnaževala – od izpuščanja kerozina iz letal nad špansko 

sredozemsko obalo do pesticidov in endokrinih motilcev. Zlasti skrb zbujajoči so učinki slednjih 

na evropske populacije čebel. 

Izraženi so bili pomisleki glede prelova, tudi zaradi omejenega dostopa do voda Združenega 
kraljestva, in izumiranja žuželk. 

• Povečati je treba financiranje projektov na področju biotske raznovrstnosti in ozaveščenost o 

zakonodaji o biotski raznovrstnosti na mednarodnem prizorišču. 

• Politike, kot so tiste, predstavljene v strategiji „od vil do vilic“, morajo imeti pravno zavezujoče 

cilje (zmanjšanje uporabe pesticidov ali določitev prostora za biotsko raznovrstnost v 

kmetijstvu). Čim prej bi bilo treba sprejeti zakonodajni okvir EU za varstvo tal. Razpravljati bi 

bilo treba o nevarnostih in vplivih različnih vrst onesnaževanja na manj raziskane živalske in 

rastlinske vrste, na primer svetlobnega onesnaževanja. 

 
Pokrajina in gradnja  

• Izraženi so bili pomisleki glede učinkov obnovljivih virov energije na pokrajino (polja vetrnic ali 

fotovoltaične elektrarne). Vetrne elektrarne bi morale biti primerne za recikliranje.  

• Obravnavati je treba vse večje pomanjkanje surovin. Poleg razvoja novih gradbenih materialov 

(izogibanje betonu in lesu, ki sta omejena vira) bi bilo treba poudarek nameniti recikliranju 

materialov in prenovi obstoječih stavb namesto gradnji novih – v zvezi s tem so bili omenjeni 

tudi onesnaževalni učinki kamnolomov (onesnaževanje zraka in obremenitev s hrupom).  

• Izpostavljena je bila tudi uporaba degradiranih območij za gradnjo ali prazne stavbe. 

• Poudarek mora biti na zmanjšanju porabe energije, med drugim z izolacijo. Gradbeni sektor je 

pomemben vir emisij toplogrednih plinov in Komisija bi lahko spodbujanje prenove stavb 

povezala s spodbujanjem fotovoltaike. Večji poudarek na zeleni arhitekturi v mestih (zeleni 

zidovi / zelene strehe). 

• Upoštevati je treba stroške vseh zelenih ukrepov. 

 
Ustvarjanje sprememb v odnosu in ravnanju, subvencije in obdavčitev (združena razprava) 

• Potratne vzorce je treba obravnavati s subvencioniranjem sprememb ravnanja in postavitvijo 

temeljev teh sprememb v izobraževanju, s poudarkom na šolah in mladih generacijah. 
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• Prostor in energijo bi bilo treba uporabljati čim manj, da bi preprečili prekomerno porabo v 

svetu s 7 milijardami prebivalcev.  

• Poleg sprememb ravnanja posameznikov mora javna politika podpirati strukturne spremembe, 

npr. z usmerjanjem javnih razpisov k pozitivnim spremembam. 

• Kritika je bila namenjena energetskemu modelu EU, osredotočenemu na uvoz energije, in 

podatku, da je bilo samo v Italiji proizvajalcem fosilnih goriv izplačanih 19 milijard EUR 

subvencij. Ta sredstva bi morala biti namenjena obnovljivim virom energije in ublažitvi 

posledic visokih cen energije za ljudi, ki jo težko plačajo. 

• Bolj rastlinska prehrana bi bila pozitivna sprememba ravnanja. 

 
3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 
 
Predsedujoča se je zahvalila vsem poslancem za udeležbo in sporočila, da bosta naslednja seja delovne 
skupine in plenarno zasedanje konference 21. in 22. januarja. 
 
 


