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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. ugotavlja, da regije in mesta že kažejo zavezanost boju proti podnebnim spremembam, 

saj veliko prispevajo k akcijskemu programu Lima-Pariz (LPAA) in platformi 

nedržavnih akterjev za podnebne ukrepe (NAZCA); pozdravlja pobude, kot so 

konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, vključno s pobudo o 

prilagajanju podnebnim spremembam (pobuda županov o prilagajanju), memorandum o 

soglasju o omejitvi segrevanja na manj kot 2 °C in pobuda RegionsAdapt; spodbuja 

evropska mesta, naj se pridružijo tem pobudam in se zavežejo k ambicioznim 

podnebnim ukrepom; meni, da bi morale regionalne in nacionalne oblasti ter medvladne 

organizacije priznati prispevek teh pobud in jih spodbujati; 

2. ugotavlja, da so lokalni organi odgovorni za izvajanje večine blažilnih in 

prilagoditvenih ukrepov za podnebne spremembe ter evropske zakonodaje s tega 

področja; poudarja potrebo po ukrepih na področju urbanističnega načrtovanja, 

mobilnosti, javnega prevoza in infrastrukture, energetske učinkovitosti stavb, 

izobraževalnih kampanj, pametnih mest, pametnih omrežij in regionalnih subvencij za 

izvajanje Pariškega sporazuma; 

3. ugotavlja, da danes večina Evropejcev živi v mestih; ugotavlja tudi, da bodo odločitve o 

urbani infrastrukturi, ki jih sprejemajo odgovorni v mestih, vplivale na odpornost mest 

na podnebne spremembe, saj se bodo evropska mesta zaradi teh sprememb verjetno 

soočala z izzivi, kot so pogostejše deževje, poplave in vročinski valovi; 

4. poudarja, da imajo mesta, podjetja in drugi nedržavni akterji blažilni potencial v obsegu 

med 2,5 in 4 milijardami ton CO2 do leta 20201, kar je več, kot so emisije Indije v enem 

letu, in da je ta obseg podoben zmanjšanju 4 do 6 milijard ton CO2, ki naj bi se po 

napovedih Združenih narodov z načrtovanimi, nacionalno določenimi prispevki dosegel 

do leta 2030, torej deset let kasneje; 

5. poudarja, da imajo regije in mesta pomembno vlogo v boju proti podnebnim 

spremembam, da lahko za izpolnitev Pariškega sporazuma sama zmanjšajo svetovne 

emisije za 5 % in da bi skupaj z drugimi ravnmi oblasti in zasebnim sektorjem lahko 

zmanjšali svetovne emisije do 46 %2; 

6. opozarja, da prometni sektor ustvarja emisije toplogrednih plinov in zdravju škodljivih 

onesnaževal zraka, katerih koncentracijo v zraku v mestih ureja Direktiva (EU) 

2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka3; 

7. opozarja, da člen 7(2) Pariškega sporazuma priznava, da „je prilagajanje globalen izziv, 

                                                 
1 Poročilo Svetovne zveze proti podnebnim spremembam, december 2015. 
2 Študija družbe Arup z naslovom „Deadline 2020. How cities will get the job done“ (Skrajni rok 2020 – kako 

bodo mesta opravila nalogo).  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
3 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih 

emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES 

(UL L 344, 17.12.2016, str. 1). 
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pred katerega so postavljeni vsi na lokalni, regionalni, nacionalni, makroregionalni in 

globalni ravni“; 

8. priznava, da lahko ukrepi lokalnih organov vladam omogočajo, da izpolnjujejo svoje 

zaveze v okviru svetovnih podnebnih ukrepov; 

9. poudarja, da nedržavni akterji postajajo pomembna prvina podnebne ureditve po 

Pariškem sporazumu in procesa Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi 

podnebja (UNFCCC); poudarja, da bi lahko bistveno prispevali k spodbujevalnemu 

dialogu in svetovnemu pregledu stanja ter učinkovitejšemu procesu pregleda v okviru 

Pariškega sporazuma; 

10. poziva k okrepitvi posamičnega in usklajenega ukrepanja na evropski, regionalni in 

lokalni ravni za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb; 

11. poudarja, da mesta vodijo oblikovanje urbane politike in imajo možnost povezovati 

pobude z nacionalnimi akcijskimi načrti ter se osredotočiti na pobude z največjim 

vplivom; poziva k intenzivnejšemu vključevanju lokalnih uradnikov v postopek 

odločanja EU; 

12. ugotavlja, da župani mest za svoje odločitve odgovarjajo neposredno svojim volivcem 

in lahko ukrepajo učinkoviteje in hitreje ter pogosto s takojšnjimi in učinkovitimi 

rezultati; 

13. poziva k novemu načinu upravljanja, ki bi lahko zagotovil sredstva za podnebne ukrepe, 

ter k boljšemu vključevanju regij in mest in njihovih predstavniških organov, kot je 

Odbor regij na ravni EU, v proces UNFCCC, da se vzpostavi stalen neposreden dialog 

na različnih ravneh, začenši z lokalno in regionalno ravnjo; ugotavlja, da so po napovedi 

o odstopu ZDA od Pariškega sporazuma številne ameriške zvezne države in mesta 

ponovno potrdili svojo zavezanost k spoštovanju nacionalno določenega prispevka 

(NDC), da se bodo emisije ZDA zmanjšale za 26 do 28 odstotkov do leta 2025 v 

primerjavi z ravnjo iz leta 2005, in da bi morale biti lokalne in regionalne oblasti glede 

na posebne okoliščine sestavni del procesa UNFCCC, s čimer bi vključili njihova 

stališča ter olajšali razširjanje najboljših lokalnih praks v zvezi z blažilnimi ukrepi in 

prilagajanjem na podnebne spremembe; 

14. poudarja potrebo po jasni opredelitvi vloge lokalnih in regionalnih oblasti v Pariškem 

sporazumu, da bi se zagotovil dolgoročni odziv na podnebne spremembe; poudarja, da 

mora EU ukrepati na terenu, skupaj z mesti in regijami, da bi regije in mesta EU postali 

bolje povezana in bolj trajnostni, da bi se ustvarile energetsko učinkovite občine in 

razvila pametnejša mestna prometna omrežja; 

15. poudarja, da bo leta 2030 skoraj 60 % svetovnega prebivalstva živelo v mestnih 

območjih; ugotavlja, da je namen 11. cilja trajnostnega razvoja („poskrbeti za odprta, 

varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja“) do leta 2020 občutno povečati število 

mest in naselij, ki sprejemajo in izvajajo celostne politike in načrte za vključevanje, 

učinkovito rabo virov, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter odpornost 

na nesreče, hkrati pa se posvečati celostnemu obvladovanju tveganja naravnih nesreč na 

vseh ravneh v skladu s Sendajskim okvirom za zmanjšanje tveganja nesreč za obdobje 

2015–2030; ugotavlja, da po napovedih o svetovnem prebivalstvu Združenih narodov iz 
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leta 2014 v urbanih območjih prebiva 54 % svetovnega prebivalstva, medtem ko je leta 

1950 ta delež znašal 30 %; ocenjuje, da bo ta delež leta 2050 dosegel 66 %; 

16. poziva k novi svetovni strukturi za uradno vključitev lokalnih in regionalnih organov v 

pripravljanje in izvajanje jasnega podnebnega akcijskega načrta za Pariški sporazum; 

poudarja, da mora ta struktura spremljati zavezujoče cilje, spremljati napredek z 

mehanizmi ocenjevanja in zagotoviti finančne instrumente po meri, s katerimi bodo 

zaveze postale konkretni rezultati; 

17. poziva k spodbujanju in zagotavljanju usklajevanja vseh javnih uprav ter k spodbujanju 

udeležbe državljanov, socialnih partnerjev in gospodarskih subjektov; 

18. poziva k načrtu prilagajanja za spremljanje regionalnih in lokalnih podnebnih ukrepov 

in vključevanje najnovejših podatkov o prilagoditvenih ukrepih v EU, vključno s 

poročanjem o nacionalno določenih prispevkih EU; 

19. je zaskrbljen, da so pogostejši skrajni vremenski pojavi, kot so vročinski valovi, hude 

nevihte, poplave in suše, neposredna posledica podnebnih sprememb, ki jih je povzročil 

človek, in bodo še naprej negativno vplivali na številne dele Evrope, kar se bo dogajalo 

vse pogosteje, zaradi česar bodo ljudje, narava in ekosistemi postali ranljivejši, če se ne 

sprejmejo konkretni ukrepi za prilagajanje in obnovi vodni krog; poudarja potrebo po 

povečanju naložb v zeleno infrastrukturo, ki lahko pomaga mestom pri ohranjanju nižjih 

temperatur in zagotovi zaščito ali olajšanje pri skrajnih vremenskih pojavih; ugotavlja, 

da so mesta in regije medsebojno povezani in odvisni od drugih mest in regij, ki jim 

zagotavljajo pomembne storitve, kot so hrana, voda in energija, ter infrastrukturo za 

oskrbo z njimi; poudarja, da so za učinkovito načrtovanje in razvoj prilagajanja 

potrebne zanesljive informacije o prihodnjih podnebnih tveganjih, s katerimi se mesto 

sooča, in o tem, kakšne so povezane fizične in gospodarske ranljivosti; opozarja, da 

nekatera mesta še vedno nimajo informacij o podnebnih tveganjih, specifičnih za ta 

mesta, v skladu s katerimi bi se na lokalni ravni sprejemale odločitve o načrtovanju in 

razvoju, in da je za to potreben skupen in celovit pristop, ki vključuje dialog in 

partnerstva med različnimi sektorji in vladnimi ravnmi; poziva k celoviti podpori EU za 

izboljšanje solidarnosti in izmenjave najboljših praks med državami članicami in za 

zagotovitev, da so regije, na katere bodo podnebne spremembe najbolj vplivale, zmožne 

sprejeti potrebne ukrepe za prilagoditev; 

20. poziva regije in mesta k posebnemu načrtovanju prilagajanja, ki bi zmanjšalo njihovo 

ranljivost za podnebne spremembe; 

21. poudarja potrebo po povečanju naložb v zeleno infrastrukturo, ki lahko pomaga mestom 

pri nižanju temperatur in zagotovi zaščito ali olajšanje pri skrajnih vremenskih pojavih; 

22. ugotavlja, da zlasti povečanje pokritosti mest z olesenelim rastlinjem, kar vključuje 

skrbno izbiro ustreznih vrst za dano območje, zmanjša zaznavno vročino in temperaturo 

zraka ter s tem učinkovito izboljša mikroklimo mest in toplotno udobje ljudi; verjame, 

da bi moral biti ta vidik osnova za načrtovanje rabe zemljišč in urbane projekte 

evropskih mest; 

23. poudarja, da morajo regije izvajati in redno posodabljati regionalne programe, v katere 

so vključeni ukrepi, ki bodo olajšali ustrezno prilagajanje za spopadanje s posledicami 
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podnebnih sprememb, in da morajo vse regije sodelovati pri oblikovanju načrtov za 

prilagajanje na učinke podnebnih sprememb ter razvijanju celostnih načrtov za 

gospodarjenje z obalnim pasom in vodnimi viri; 

24. poudarja, da Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam 

(COM(2013) 0216) opredeljuje tri glavne cilje in ukrepe: 1) spodbujanje ukrepov držav 

članic; 2) spodbujanje držav članic k sprejetju celovitih prilagoditvenih strategij; 3) in 

zagotavljanje sredstev LIFE za podporo krepitvi zmogljivosti in ukrepov za prilagajanje 

v Evropi (2013–2020); 

25. opozarja, da za spoštovanje zavez, prevzetih s Pariškim sporazumom, ni treba samo 

zmanjšati emisij, temveč tudi povečati zmogljivost sekvestracije ogljika v tla, da bi se 

lahko v drugi polovici tega stoletja količina CO2 v atmosferi znatno zmanjšala; 

26. poziva k boljši zaščiti obstoječih in novonastalih mestnih gozdov v evropskih regijah ob 

upoštevanju njihovega vpliva na preživljanje prostega časa lokalnega prebivalstva in – 

na nekaterih območjih – na zagotavljanje in zaščito virov pitne vode; verjame, da bi 

občine morale zagotoviti vso potrebno podporo, da bi se ti ekosistemi in njihove storitve 

ohranili, in preprečiti vse dejavnosti, ki bi jim škodile; 

27. poudarja, da povečanje odpornosti družbe in poseljenih območij za soočanje z 

neizogibnimi posledicami podnebnih sprememb zahteva številne ukrepe, kot so med 

drugim učinkovitejša in racionalnejša poraba vode (med ukrepi za prilagajanje je treba 

dati prednost ukrepom na področju vode, tako kot so ukrepi za blažitev usmerjeni na 

področje ogljika) in ukrepi za obalna območja; razvoj strategij, ki temeljijo na 

ekološkem urbanističnem načrtovanju, s posebnim poudarkom na protipoplavni zaščiti; 

izkoriščanje znanja, izkušenj in sredstev za prilagoditev pridelkov in načina 

gospodarjenja z gozdovi na suše in požare ter povečanje povezanosti ekosistemov za 

spodbujanje migracij vrst; 

28. priznava potrebo po usklajevanju in povezovanju prilagoditvenih ukrepov na vseh 

ravneh načrtovanja in upravljanja ter pomembnost zagotavljanja skupnih pristopov in 

popolne povezanosti med nacionalnimi prilagoditvenimi strategijami in lokalnimi načrti 

za upravljanje tveganja; 

29. izpostavlja, da dostop do osnovnih virov, kot sta energija in voda, v veliki meri določa 

ranljivost prebivalstva zaradi posledic podnebnih sprememb, zlasti skrajnih pojavov; 

zato poziva javne organe, naj zagotovijo dostop do teh dveh osnovnih virov; 

30. ugotavlja, da je samo petnajst držav članic sprejelo akcijski načrt in prilagoditveno 

strategijo z le malo konkretnimi ukrepi na terenu; poudarja potrebo po spremljanju in 

ocenjevanju vseh prilagoditvenih strategij in akcijskih načrtov za preprečevanje 

tveganja ter upravljanje poplav in voda;  

31. priznava, da je učinkovito gospodarjenje z viri ključno za namene blaženja in 

prilagajanja, da bi se opredelile skupne prednostne naloge; poziva k celostnim lokalnim 

strategijam, da bi se zagotovila učinkovitejša raba virov in okrepila odpornost in 

prilagajanje na učinek podnebnih sprememb na najbolj prizadetih območjih; 

32. meni, da bi morale lokalne in regionalne oblasti sprejeti celostne in dolgoročne ukrepe 
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za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje na lokalni ravni; 

33. meni, da bi morale lokalne in regionalne oblasti imeti možnost, da jasno opredelijo 

svoje zaveze v zvezi z blaženjem in prilagajanjem, kot so to storili državni organi z 

nacionalno določenimi prispevki, zato da bi se zagotovili zanesljivi in pregledni 

prispevki, začenši z zanesljivimi postopki spremljanja, poročanja in preverjanja ter 

vključno s pobudami, kot je Svetovna konvencija županov za podnebne spremembe in 

energijo; poziva k vzpostavitvi sistema lokalno določenih prispevkov, ki bi ga izvajali v 

neposredni povezavi in skladno z nacionalno določenimi prispevki; meni, da bi morali ti 

nacionalni, makroregionalni, regionalni in lokalni prispevki upoštevati skupne ustrezne 

modalitete, postopke in smernice za preglednost ukrepov in podpore; 

34. opozarja, da bi se moralo vsaj 20 % proračuna EU za obdobje 2014–2020 (približno 

212 milijard EUR) porabiti za ukrepe, povezane s podnebnimi spremembami; ugotavlja, 

da Evropsko računsko sodišče v svojem posebnem poročilu 31/2016 navaja, da obstaja 

resno tveganje, da brez dodatnih prizadevanj za spopadanje s podnebnimi spremembami 

cilj 20 % proračuna ne bo dosežen, in obenem priznava, da je s sprejetjem tega cilja 

financiranje podnebnih ukrepov iz nekaterih evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, postalo 

obsežnejše in bolje usmerjeno, vendar pa stanje na drugih področjih, kot so Evropski 

socialni sklad, kmetijstvo, razvoj podeželja in ribištvo, večinoma ostaja nespremenjeno 

(z drugimi besedami – ni bilo bistvene preusmeritve teh sredstev v prid podnebnim 

ukrepom); 

35. pozdravlja vključitev tematskih ciljev TO4, TO5 in TO6 med merila za usmeritev 

kohezijskih skladov; opozarja, da po mnenju Evropskega računskega sodišča zaveze, da 

bi se za podnebne ukrepe v obdobju 2014–2020 porabilo najmanj 20 % večletnega 

finančnega okvira, morda ne bo mogoče doseči, če se ne uvedejo dodatni ukrepi;  

36. poudarja, da ni ustreznega sistema poročanja o deležih sredstev iz strukturnih in 

kohezijskih skladov, namenjenih blažilnim in prilagoditvenim ukrepom lokalnih oblasti; 

37. poziva Komisijo, naj države članice zaveže k navajanju deleža sredstev iz evropskih 

skladov, ki se na lokalni ravni porabi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in za 

prilagajanje območja na podnebne spremembe; 

38. poziva Komisijo, Evropsko investicijsko banko in države članice, naj okrepijo upravne 

zmogljivosti regij in mest, da bi lahko izkoristili vse možnosti javnega in zasebnega 

financiranja, ki so na voljo na ravni EU; poudarja potrebo po boljši finančni pomoči, da 

bi lokalnim in regionalnim organom pomagali pri izvajanju povezanih podnebnih 

ukrepov; verjame, da bi lokalne oblasti morale imeti neposreden dostop do finančnih 

instrumentov, kot so svetovni podnebni skladi; 

39. se zaveda težav, ki jih pričakujejo občine in regije, ki so bile doslej gospodarsko 

povsem odvisne od uporabe konvencionalnih virov energije, kot je premog, ter poziva, 

naj se njihove strukturne spremembe podprejo z evropski programi financiranja; 

40. poziva lokalne in regionalne oblasti, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da ustanovijo 

javne sklade, s katerimi bi, na primer, lahko spodbudili rast obnovljivih virov energije, 

decentralizirali omrežja in spodbudili samooskrbo z električno energijo; 
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41. poziva javne oblasti, naj beležijo dejavnosti, ki povečujejo ranljivost ali emisije 

toplogrednih plinov, in oblikujejo davčne spodbude za dejavnosti, ki spodbujajo 

prilagajanje na podnebne spremembe ali zmanjšanje emisij; 

42. poudarja, da je treba spodbujati energetski prehod in lokalne naložbe v ukrepe za 

blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje z racionalizacijo predpisov, 

zmanjševanjem birokracije, omogočanjem inovativnih rešitev ter s podpiranjem 

partnerstev z lokalnimi skupnostmi in s civilno družbo z namenom spodbujanja 

podnebnih ukrepov; poziva k oblikovanju nacionalnih pobud za ozaveščanje javnosti o 

učinkih podnebnih sprememb; 

43. poudarja pomembnost izobraževanja o varstvu podnebja ter poziva k ustreznim 

ukrepom za občine in šole na kraju samem, da bi zagotovili primerno strokovno znanje; 

44. pozdravlja pobude mest, kot so pametna mesta in pametna omrežja, katerih cilj je 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izboljšanje učinkovitosti rabe virov z 

obravnavanjem podnebnih sprememb ter doseganje zelene rasti in spodbujanje območij, 

ki so povezana s sistemi javnega prevoza; poudarja, da morajo regije izboljšati ureditve 

zelenih mest za doseganje nacionalne urbane zelene rasti, glede na to, da mesta 

prispevajo velik delež emisij toplogrednih plinov in da rešitve, kot so pametna omrežja, 

omogočajo učinkovitejšo oskrbo domov in stavb z energijo ter izboljšanje energetske 

učinkovitosti in porabe energije; 

45. poziva pristojne oblasti, naj kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo usmerijo v dejavnosti, 

s katerimi lahko zmanjšajo neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov, in naj 

oblikujejo načrte, ki bi povzročili postopno povečanje zmogljivosti zemlje za 

sekvestracijo;  

46. pozdravlja možne nepričakovane gospodarske koristi za mesta, ki prevzemajo vodilno 

vlogo na področju nizkoogljične infrastrukture, vključno z nižjimi stroški električne 

energije, nižjimi stroški vzdrževanja in manjšo porabo za javno zdravje, ki je izboljšano 

zaradi zmanjšanja količine onesnaževal; 

47. želi opomniti, da lahko mali projekti energije iz obnovljivih virov, kot so energetske 

skupnosti, ki uporabljajo obnovljive vire, in projekti proizvajalcev-odjemalcev energije 

iz obnovljivih virov, prispevajo k doseganju ciljev Pariškega sporazuma; 

48. poudarja, da je pomembno, da mesta prevzamejo vodilno vlogo v boju proti podnebnim 

spremembam s spodbujanjem uporabe javnega prevoza, vključno z železniškim 

prevozom; ugotavlja, da so prometni zastoji glavni vir emisij ogljika; poudarja, da mora 

EU ukrepati na terenu skupaj z mesti in regijami, da bi evropske regije in mesta postala 

bolj energetsko učinkovita in bolje povezana in da bi se razvila pametnejša mestna 

prometna omrežja za svet, ki bo bolj odporen na podnebne spremembe; 

49. opozarja, da promet ne proizvaja le emisij, ki močno vplivajo na zdravje, temveč tudi 

emisije toplogrednih plinov; meni, da lahko regije in mesta še veliko storijo za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroča promet, in sicer tako, da jih v 

večji meri upoštevajo pri načrtovanju prometa; poudarja potrebo po financiranju pobud, 

ki spodbujajo lokalno in regionalno nizkoogljično mobilnost; 



 

AD\1139783SL.docx 9/13 PE607.983v02-00 

 SL 

50. spodbuja lokalne oblasti, naj izvajajo načrte na področju prevoza in logistike, da bi 

spodbujale javni in zasebni elektrificirani prevoz, tudi z vzpostavitvijo območij, 

namenjenih izključno kolesom in električnim vozilom, ter zagotavljanjem ustreznega 

števila lahko dostopnih polnilnih mest; 

51. ob priznavanju posebne pomembnosti sektorja prometa poziva k razpisu več pilotnih 

področij za raziskovanje pametnega in povezanega prometnega sistema med mesti in 

podeželjem; 

52. poziva Komisijo, naj v programu Obzorje 2020 nameni več pozornosti in sredstev 

inovacijskim in raziskovalnim projektom na področju krožnega gospodarstva in 

trajnostnih mest; 

53. ponavlja, da morajo regije izvajati Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti 

stavb1 in Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti2; 

54. poziva lokalne oblasti, naj, tudi v sodelovanju s predstavniki ponudnikov gostinskih 

storitev, izvedejo kampanje za ozaveščanje o ogljičnem odtisu živil, katerih namen je 

poučevati o zdravi prehrani in spodbujati prehranjevanje z živili z manjšim vplivom na 

podnebje; 

55. poudarja, da lahko sezonska, lokalno pridelana hrana zmanjša emisije toplogrednih 

plinov, ki jih povzroča prevoz, s čimer se zmanjša skupni ogljični odtis živil; poziva 

Komisijo, naj okrepi lokalno in regionalno trajnostno proizvodnjo hrane; 

56. poziva k okrepljenim partnerstvom med EU in lokalnimi ter regionalnimi oblastmi, da 

bi okrepili postopke za pospešitev lokalnih podnebnih ukrepov v okviru krožnega 

gospodarstva, da bi se zmanjšali odpadki, obvladovale podnebne spremembe in 

učinkoviteje uporabljali viri; 

57. poudarja, da je krožno gospodarstvo orodje, ki lahko veliko prispeva k izboljšanju 

trajnosti mest, in poziva Komisijo, naj mesta vključi v strategijo o krožnem 

gospodarstvu; 

58. poziva pristojne oblasti, naj problem odpadkov obravnavajo tako, da se doseže krožno 

gospodarstvo, ter naj spodbujajo tehnike odstranjevanja odpadkov, ki jih ni mogoče 

ponovno uporabiti ali reciklirati, ki ne vključujejo sežiganja; 

59. poziva Komisijo, naj poišče načine za okrepitev mednarodnega sodelovanja med 

regijami in akterji na lokalni ravni za izmenjavo dobrih praks in izkušenj, zato da se 

dosežejo cilji Pariškega sporazuma; 

60. poziva nacionalne vlade, naj mestom in regijam pomagajo izpolniti njihove mednarodne 

zaveze k podpiranju podnebnih in energetskih pobud na lokalni in regionalni ravni; 

                                                 
1 Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb 

(UL L 153, 18.6.2010, str. 13). 
2 Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, 

spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 

14.11.2012, str. 1). 
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61. poziva mesta in regije, naj prevzamejo vodilno vlogo pri spodbujanju energetske 

učinkovitosti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, zato da se zmanjšajo emisije 

toplogrednih plinov in onesnaženost zraka; ugotavlja, da imajo lahko regije in mesta 

ključno vlogo pri razogljičenju družbe ter da bi morala biti njihova vključitev v 

vzpostavljanje energetskega sistema, ki bi temeljil na obnovljivih virih, prednostna 

naloga EU in posameznih držav članic; 

62. pozdravlja odločitev Medvladnega odbora za podnebne spremembe, da pripravi 

posebno poročilo o mestih in podnebju leta 2023, kar bo spodbudilo več raziskav o 

pomenu mest v boju proti podnebnim spremembam; poziva Komisijo, naj dejavno 

sodeluje pri pripravi tega poročila ter se zavzema za teritorialno vizijo podnebnih 

ukrepov na več ravneh; verjame, da bi mesta morala prispevati k svetovnemu poročilu o 

podnebju leta 2018; verjame, da lahko mesta in regije vplivajo na oblikovanje politike 

po Pariškem sporazumu z izvajanjem strateškega pristopa za spopadanje z globalnim 

segrevanjem in za podpiranje blažilnih in prilagoditvenih ukrepov v mestnih območjih, 

v katerih živi več kot polovica svetovnega prebivalstva; 

63. priznava posebno odgovornost mest v boju proti podnebnim spremembam, saj 

prispevajo do 70 % emisij CO2 na svetovni ravni; verjame, da bodo zaveze, sprejete z 

deklaracijo pariške mestne hiše leta 2015, izpolnjene le s sodelovanjem s Svetovno 

konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo in širšim sprejetjem akcijskih 

načrtov v številnih mestih v Evropski uniji; poziva Komisijo, naj po potrebi pomaga 

zagotoviti uspešno vključevanje koalicije županov in konvencije županov, ki se je 

začelo 22. junija 2016; 

64. ugotavlja, da so na konferenci COP 22 v Marakešu lokalni in regionalni organi 

pripravili Marakeški načrt za ukrepe, ki poudarja potrebo po bolj neposrednem 

vključevanju lokalnih oblasti, ki jih je treba tudi formalno priznati kot del uradne 

razprave o podnebnih spremembah in ne le upoštevati na tak način kot druge nedržavne 

akterje, kot so nevladne organizacije in zasebni sektor; 

65. poudarja, da bi morali javni organi kot odjemalci energije postaviti zgled, in poziva k 

osredotočenosti ali povečanju strukturnih skladov, da bi spodbujali energetsko prenovo 

javnih stavb in samozadostno oskrbo občin z energijo iz obnovljivih virov; 

66. poziva Komisijo in države članice, naj na lokalni ravni spodbujajo pilotne projekte in 

modele energetskega samoupravljanja, tj. modele, temelječe na distribucijskih sistemih, 

ki dobiček namenjajo financiranju novih objektov, ki zmanjšujejo ekološki odtis; 

67. poziva Komisijo, naj spodbuja usklajevanje in izmenjavo informacij in najboljših praks 

med državami članicami, regijami, lokalnimi skupnostmi in mesti; 

68. je osupel nad oceno Evropskega računskega sodišča iz leta 2016, da cilj EU, da porabi 

20 % svojega proračuna v trenutnem programskem obdobju za podnebne ukrepe, ne bo 

izpolnjen; priznava številne težave pri merjenju in ocenjevanju projektov EU, 

namenjenih blaženju podnebnih sprememb in njihovih učinkov; poziva Komisijo, naj 

Parlament obvešča o napredku na tem pomembnem področju; 

69. poudarja pomembnost decentraliziranih, zadružnih državljanskih projektov za energijo 

ter poziva k spodbujanju takih projektov v okviru strukturnih skladov EU ter z odpravo 
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birokratskih bremen na nacionalni in regionalni ravni; 

70. priznava pomembnost pristopov od spodaj navzgor za zagotavljanje vključenosti 

deležnikov v blaženje podnebnih sprememb; priznava možni prispevek orodij iz uredbe 

o skupnih določbah1, kot so celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost, pri doseganju ciljev EU na tem področju; poziva Komisijo, naj sodeluje z 

deležniki na nacionalni in lokalni ravni, da bi zagotovila ustrezno uporabo vseh možnih 

orodij, ki so jim na voljo; 

71. ponavlja svojo zavezanost k uspešni vzpostavitvi Konvencije županov za podnebne 

spremembe in energijo; ugotavlja pomembnost oblikovanja ciljev, ki so povsem 

merljivi; poleg tega ugotavlja, da številni predloženi akcijski načrti vključujejo zaveze 

do leta 2020 in da morajo torej ta mesta opraviti dodatno delo do leta 2030; 

72. pozdravlja prostovoljne ukrepe (kot je npr. t.i. semafor) za prepoznavanje doseženega 

vpliva na podnebje in ogljičnega odtisa živil in drugih izdelkov ter poziva k uvedbi 

enotnih kazalnikov v vsej EU, ki bi omogočali prostovoljno, toda primerljivo 

označevanje tudi v regionalni trgovini. 

  

                                                 
1 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320). 
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