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NACRT SAŽETKA ZAPISNIKA 

Radna skupina za klimatske promjene i okoliš, pod predsjedanjem Anne Paskove, Vijeće/Češka 

Četvrtak 7. travnja 2022., 18:00-21:00 

 

1. Uvodna riječ predsjedateljice i glasnogovornika  

Predsjedateljica je objasnila da će predmetni sastanak biti završni sastanak radne skupine te da će cilj 

sastanka biti finalizacija nacrta prijedlogâ za plenarnu skupštinu. Istaknula je da je postignut velik 

napredak, ali da je potrebno raspraviti o posljednjim neriješenim pitanjima. Tijekom razmjene gledišta 

svaki je prijedlog razmatran zasebno i to obrnutim redoslijedom.  

 

2. Razmjena gledišta 

 

CILJ BR. 1: 

Sigurna, održiva, pravedna, klimatski odgovorna i cjenovno pristupačna proizvodnja hrane kojom se 

poštuju načela održivosti i okoliš te štite biološka raznolikost i ekosustavi, uz istodobno jamčenje 

sigurnosti opskrbe hranom: 

U pogledu cilja br. 1 istaknuta je potreba za isticanjem zelenog i plavog gospodarstva te je dogovorena 

izmjena u mjeri br. 1 kako bi se uklonila riječ „visoke” u „jamčenju visoke produktivnosti”. Nadalje, 

proširena je potreba za osposobljavanjem poljoprivrednika kako bi se uključilo i osposobljavanje „od 

strane” poljoprivrednika. 

 

CILJ BR. 2: 
Zaštita i obnova biološke raznolikosti i krajolika te iskorjenjivanje onečišćenja 
Rasprave o cilju br. 2 bile su usmjerene na mjere br. 5 i 7 te je dogovoren niz izmjena teksta. Kad je 

riječ o mjeri br. 5 u vezi s pošumljavanjem, dodano je priznavanje nacionalnih posebnosti  

pri preporuci obvezujućih nacionalnih ciljeva za ponovno pošumljavanje.  U pogledu mjere br. 7.a 

iznesen je i podržan niz prijedloga u vezi s poboljšanjem zaštite izvora vode i jačanjem teksta o 

istraživanju i financiranju brodskih goriva i tehnologije. 

 

CILJ BR. 3: 

Povećanje europske energetske sigurnosti i jačanje energetske neovisnosti EU-a uz istodobno 

osiguravanje pravedne tranzicije i pružanje dostatne, cjenovno pristupačne i održive energije 

Europljanima. Borba protiv klimatskih promjena, pri čemu bi EU trebao imati ulogu globalnog 

predvodnika u politici održive energije, i poštovanje globalnih klimatskih ciljeva: 
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Članovi skupine općenito su podržali cilj te je u tom pogledu istaknuta potreba za postizanjem 

energetske neovisnosti. Kad je riječ o mjeri br. 1 u okviru tog cilja, izražena je potpora za pojašnjenje 

da je cilj „postići” zelenu tranziciju i ubrzati je kad god je to moguće. Spomenuto je da bi se to trebalo 

učiniti „posebno” ulaganjima u obnovljivu energiju. 

Kad je riječ o mjeri br. 3 u vezi s elektroenergetskom mrežom, članovi su se složili da će mjeru proširiti 

kako bi obuhvatila „održavanje” i „preobrazbu” mreže radi poboljšanja sigurnosti i prelaska na 

obnovljivu energiju.  

U pogledu mjere br. 5 u vezi s tehnologijama za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora održana je 

dugotrajna rasprava o ulozi  

vodika. Naposljetku, upućivanje na „uporabu” vodika prošireno je na „proizvodnju i uporabu”.  

Dodatno je naglašena važnost zaštite radnika i radnih mjesta te je predloženo da se uključi u mjeru 

br. 8. 

Ponovno se raspravljalo o mjeri br. 10 o postupnom ukidanju subvencija za fosilna goriva, ali u 

konačnici nije dogovorena nikakva izmjena teksta. 

 

CILJ BR. 4:  

Pružanje visokokvalitetne, moderne i sigurne infrastrukture, jamčenje povezanosti, uključujući 

ruralna područja, osobito putem cjenovno prihvatljivog javnog prijevoza: 

 

Izražena je široka potpora postojećim mjerama u okviru tog cilja. Članovi su raspravljali o upotrebi 

tehnologija za vozila koja je teško elektrificirati, a u kontekstu izmjene teksta istaknuta je potreba za 

uključivanjem otočnih regija. 

 

CILJ BR. 5: 

Poboljšanje upotrebe materijala i upravljanja njima unutar EU-a kako bi postali više kružni, 

autonomniji i manje ovisni. Izgradnja kružnoga gospodarstva promicanjem održivih proizvoda i 

proizvodnje u EU-u. Osiguravanje da su svi proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a u skladu sa 

zajedničkim ekološkim standardima EU-a: 

 

U mjeri br. 6, čiji je cilj platforma znanja o upotrebi i popravku proizvoda, raspravljalo se o konceptu 

uporabe te je postignut dogovor o dodavanju „održive” ili „dugotrajne” uporabe. Tu će se istaknuti 

uloga znanja koje su razvile organizacije potrošača.  

U mjeri br. 7 u vezi s planiranim zastarijevanjem uvedena je diferenciranija formulacija, uključujući 

rano i prijevremeno zastarijevanje, kao i potrebu za time da rezervni dijelovi budu dostupni 

potrošačima. Raspravljalo se o minimalnom broju godina tijekom kojih bi rezervni dijelovi trebali biti 

dostupni, no određeni broj zastupnika smatrao je da je nemoguće odrediti takvo razdoblje zbog 

raznolikosti proizvoda i razlike u njihovoj uporabi.  

Kad je riječ o mjeri br. 8 u pogledu sekundarnog tržišta sirovina članovi su se složili oko potrebe za 

upućivanjem na pametniju i manju uporabu primarnih  

materijala. 

Raspravljalo se i o mjeri br. 12 o ograničavanju promidžbe proizvoda štetnih za okoliš, ali u konačnici 

nije dogovorena nikakva izmjena teksta.  
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CILJ BR. 6: 

Poticanje znanja, osviještenosti, obrazovanja i dijaloga o okolišu, klimatskim promjenama, uporabi 

energije i održivosti: 

U pogledu mjere br. 6 o obveznom poučavanju o biološkoj raznolikosti u školama i mjere br. 7 o 

obrazovanju, napomenuto je da je to u nadležnosti država članica i da se postojećim Ugovorom ne 

dopušta propisivanje školskih kurikuluma. Napomenuto je i da se mjera br. 6 u okviru cilja br. 1 može 

konsolidirati u okviru mjere br. 6 cilja br. 6. 

 

3. Završna riječ predsjedateljice 

 
Predsjedateljica i glasnogovornik zaključili su sastanak. Predsjedateljica je podsjetila članove da će se 

o prijedlozima raspravljati na plenarnoj skupštini u subotu 9. travnja. 

 


