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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbor za 
industrijo, raziskave in energetiko kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita 
naslednje pobude:

1. priznava zgodovinsko odgovornost EU in drugih velikih onesnaževalcev s toplogrednimi 
plini do držav v razvoju in prikrajšanih skupin ljudi, zlasti žensk, ki so glavne žrtve 
podnebnih sprememb; opozarja, da mora EU znova prevzeti vodilno vlogo v mednarodnih 
pogajanjih o podnebju, da bi na konferenci UNFCCC leta 2015 v Parizu na podlagi 
pravično porazdeljenih prizadevanj sklenili ambiciozen zavezujoč sporazum; poudarja, da 
mora EU – če želi biti verodostojna v vodilni vlogi in spodbuditi vse druge države k 
sprejetju zavez za zmanjšanje emisij – najprej znova okrepiti prizadevanja za zmanjšanje 
lastnih emisij in kar najbolj uresničiti svoje cilje za 80- do 95-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov do leta 2050;

2. se zaveda, da se časovni okvir za ukrepanje na globalni ravni glede na najnovejša 
znanstvena poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe hitro izteka in da je 
strošek neukrepanja nekajkrat višji od stroška pravočasnih podnebnih ukrepov; je 
zaskrbljen, ker posledice podnebnih sprememb lahko izničijo nedavni napredek pri 
uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja, do leta 2050 za 10−20 % povečajo lakoto na 
svetu in trenutno že povzročajo izgubo življenj in sredstev za preživetje v najrevnejših in 
najbolj ranljivih državah;

3. poudarja, da je treba najprej zagotoviti, da bodo razvite države prve hitro znižale lastne 
emisije in državam v razvoju zagotovile potrebna sredstva za prilagajanje in blaženje; 
odsvetuje, da bi namesto tega uporabljali izravnalne mehanizme, na primer mehanizem 
čistega razvoja, saj se takšni mehanizmi niso izkazali kot učinkovita orodja za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, hkrati pa zavirajo izvajanje ključnih strukturnih sprememb v 
gospodarstvih razvitih držav;

4. priznava mednarodno dogovorjeni podnebni cilj za omejitev dviga povprečne globalne
temperature na manj kot 2 stopinji Celzija glede na temperaturo pred industrijsko dobo; 

5. poziva države članice, naj sprejmejo tri zavezujoče cilje za leto 2030, to je zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov za vsaj 50 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, povečanje 
deleža obnovljivih virov energije na vsaj 40% ter povečanje energetske učinkovitosti za 
vsaj 30 %; opozarja, da tako energetska učinkovitost kot tudi uporaba obnovljivih virov 
energije zmanjšujeta emisije toplogrednih plinov in s tem pripomoreta k uresničevanju 
cilja EU za najmanj 50-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

6. poziva Komisijo in države članice, naj postopno odpravijo vse subvencije in državno 
pomoč za fosilna goriva in jedrsko energijo ter dokončno uredijo notranji trg električne 
energije, da bo v prid obnovljivim energijam;

7. poudarja, da je treba zmanjšati ogljični odtis prometnega sektorja; s tem v zvezi ugotavlja, 
da nekatera biogoriva ne izpolnjujejo pričakovanj glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov ter da zaradi tekmovanja za zemljišča lahko prispevajo k rasti cen hrane in ogrozijo 
dostop lokalnih in domorodnih skupnosti v državah v razvoju do nujno potrebnih 
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življenjskih virov, kot so zemljišča in voda; meni, da je treba najpozneje do leta 2020 
zmanjšati in odpraviti javne spodbude za proizvodnjo biogoriv na rastlinski osnovi (na 
primer zavezujoči cilj EU za 10-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v prometu ali 
subvencije), da bi se izognili negativnim posledicam za pravico do hrane; zlasti poziva k 
sprejetju učinkovitih ukrepov za preprečitev škodljivih socialnih in okoljskih učinkov 
biomase za proizvodnjo energije za evropske trge;

8. poudarja, da je treba zmanjšati porabo energije v prometnem sektorju, saj bo cilj glede 
deleža energije iz obnovljivih virov verjetno na trajnosten način vse težje doseči, če se bo 
skupno povpraševanje po energiji za prevoz še naprej povečevalo;

9. poudarja, da je treba uskladiti cilje v zvezi z razvojem in podnebnimi spremembami; 
poudarja, da podnebne spremembe celim regijam onemogočajo dostop do hrane, kar kaže 
na povezave med ciljem izkoreninjenja svetovne revščine, na čemer temeljijo razvojni 
cilji tisočletja, in procesom uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, ki se je začel na 
konferenci Rio+20; poziva k združitvi obeh procesov v en sam, splošen okvir za obdobje 
po letu 2015;

10. opominja na zaveze EU iz Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, 
da bo podpirala prizadevanja držav v razvoju, še posebej najmanj razvitih, blažila 
posledice podnebnih sprememb in se jim prilagajala in s krepitvijo zmogljivosti, 
naložbami v raziskave, prenosom tehnologij in prispevanjem k zelenemu podnebnemu 
skladu, ki mora nujno pričeti s polnim delovanjem, krepila odpornost;

11. poudarja, da imajo finančna sredstva ključno vlogo pri tem, da se državam v razvoju 
omogočijo ambiciozni podnebni ukrepi; zato vztraja, da je treba vzpostaviti celostno 
finančno strukturo za podnebne spremembe; poziva države članice, naj si bolj prizadevajo 
pomagati izpolniti zavezo razvitih držav, da bodo poleg zavez o dodelitvi 0,7 % BND kot 
uradne razvojne pomoči vsako leto do 2020 zagotovile vsaj 100 milijard USD za 
podnebno financiranje;

12. poudarja, da so ženske v najmanj razvitih državah najbolj odgovorne ravno za sektorje, ki 
jih ogrožajo podnebne spremembe; poudarja pomen in potrebo po analizi glede na spol in 
vključitvi vidika spola v vse programe ukrepov, ki jih financirajo EU in države članice in 
so namenjeni blaženju podnebnih sprememb ali prilagajanju spremembam ter 
zmanjševanju tveganj nesreč;

13. poudarja, da je treba obravnavati vedno večji vpliv emisij v letalskem sektorju na 
podnebne spremembe; zato obžaluje, da je morala EU za lete zunaj EU začasno zamrzniti 
izvajanje sistema EU za trgovanje z emisijami; poudarja, da je potreben razširjen in bolje 
delujoč sistem za trgovanje z emisijami, ki bo zagotavljal učinkovite podnebne cilje in 
učinkovite spodbude za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, zagotavljal razumno 
ceno CO2 in odražal dejanske stroške fosilnih goriv; poudarja, da se mora skupna količina 
dobropisov za ogljik postopoma zmanjšati, da bo leta 2050 dosežena podnebna 
nevtralnost; meni, da je nujno treba pridobiti dodatna sredstva za boj proti podnebnim 
spremembam ter v okviru sistema za trgovanje z emisijami nameniti določen odstotek 
prihodkov od dražb za ukrepanje proti podnebnim spremembam za polno delovanje 
zelenega podnebnega sklada;

14. ugotavlja, da je v nedavnem poročilu Evropske agencije za podnebje navedeno, da je EU 
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v letih od 1990 do 2012 svoje emisije zmanjšala za 18 %, kar je blizu cilja 20-odstotnega 
zmanjšanja emisij do leta 2020; zato poziva evropske voditelje, naj sedanji podnebni cilj 
za leto 2020 zvišajo na 30 %, da se prepreči nezadostno ukrepanje v preostalem obdobju;
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