
PR\799168SL.doc PE430.965v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2009/2152(INI)

11.12.2009

OSNUTEK POROČILA
o Beli knjigi Komisije: Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu 
okviru za ukrepanje naproti
(2009/2152(INI))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Vittorio Prodi



PE430.965v01-00 2/7 PR\799168SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................7



PR\799168SL.doc 3/7 PE430.965v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Beli knjigi Komisije: Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za 
ukrepanje naproti
(2009/2152(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju bele knjige z naslovom Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu 
okviru za ukrepanje naproti (KOM(2009)0147),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2008 o prilagajanju podnebnim spremembam v 
Evropi – možnosti za ukrepanje EU1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2009 o „2050: Prihodnost se začenja danes –
priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah“2,

– ob upoštevanju okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) ter 
kjotskega protokola k tej konvenciji,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj in 
Odbora za ribištvo (A7–0000/2009),

A. ker se globalno segrevanje in podnebne spremembe priznavajo kot izjemno resna grožnja,

B. ker bodo imele podnebne spremembe velike ekonomske in družbene posledice, 

C. ker bo za prilagoditev neizogibnim posledicam potrebno veliko truda, tudi če bi bila svetovna 
omejitev in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov uspešna,

D. ker vpliv podnebnih sprememb ne bo enak in enako velik v vseh evropskih regijah,

1. odobrava omenjeno belo knjigo;

2. se strinja s ciljem predlaganega prilagoditvenega okvira EU, t.j. izboljšati odpornost EU za 
spopadanje z vplivi podnebnih sprememb;

3. poudarja, da je prilagajanje treba sistematično vključiti v vse politike EU; 

Razvijanje baze znanja

4. soglaša z mnenjem Komisije, da je potrebno več znanja o vplivu podnebnih sprememb, da bi 
lahko informacije, pridobljene z raziskavami, razširili v čim večjem obsegu in nato razvili 
ustrezne prilagoditvene ukrepe; 

                                               
1 UL C 247 E, 15.10.2009, str. 41.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0042.
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5. poudarja, da je treba okrepiti prizadevanja na področju raziskovanja v sedanjem sedmem 
okvirnem programu in prihodnjih okvirnih programih za raziskave, ki bodo skušala zapolniti 
obstoječe vrzeli v znanju in razviti načine in tehnologijo za prilagoditev vplivom podnebnih 
sprememb;

6. poudarja, da so potrebne nadaljnje raziskave ustreznih modelov na regionalni in lokalni ravni, 
treba pa je tudi opredeliti sposobnost prilagajanja na celotnem ozemlju EU; 

7. meni, da bi Komisija morala zagotoviti, da zaradi že obstoječih drugih sistemov, kot sta Skupni 
okoljski informacijski sistem ter globalno spremljanje okolja in varnosti, mehanizem za 
izmenjavo informacij ne bo odvečen ter da bo njegova dodana vrednost v pripravi EU na 
načrtovanje, financiranje in izvajanje ustreznih prilagoditvenih načrtov; 

Vključitev prilagajanja v politike EU

Voda

8. je zlasti zaskrbljen zaradi vode, saj bodo podnebne spremembe zelo vplivale na njeno količino in 
kakovost;

9. poudarja, da je v EU z učinkovitejšim gospodarjenjem mogoče privarčevati veliko vode; 

10. poudarja, da je treba prilagajanje celostno vključiti v načrte upravljanja povodij v skladu s 
smernicami, izdanimi 30. novembra 2009;

11. poudarja, da je treba izvajati direktivo o poplavah1, v kateri je predviden celostni mehanizem za 
oceno in opazovanje povečanih tveganj poplav zaradi podnebnih sprememb ter za razvoj možnih 
prilagoditev; 

Kmetijstvo

12. poudarja, da je treba okrepiti odpornost kmetijskih ekosistemov z bolj trajnostno uporabo 
naravnih virov, zlasti vode in tal; 

13. meni, da bi skupna kmetijska politika morala prevzeti osrednjo vlogo pri prilagajanju; 

Tla

14. meni, da bi bila direktiva o tleh bistveno orodje, zlasti pri ukrepanju ob nevarnostih degradacije tal 
in dezertifikacije; zato poziva države članice, naj si prizadevajo za sprejetje direktive o tleh; 

Zdravstvena in socialna politika

15. odobrava predloge Komisije za oblikovanje smernic in nadzornih mehanizmov za vpliv 
podnebnih sprememb na zdravje do leta 2011; poudarja, da narašča nevarnost širjenja bolezni, ki
se širijo s prenašalci; 

                                               
1 Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2006 oceni in obvladovanju poplavne 
ogroženosti (UL L 288, 6.11.2006, str. 27).
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16. ugotavlja, da bodo vplivi podnebnih sprememb na zdravje najbrž najhuje prizadeli najbolj 
prikrajšane skupnosti in najrevnejše prebivalstvo; meni, da je prilagoditvene ukrepe nujno 
obravnavati v okviru neenakosti na področju zdravja; 

17. poziva Komisijo, naj razvije celosten pristop za vključitev zavarovalnega sektorja v poznavanje 
tveganja in delitev tveganja; 

Infrastruktura

18. poudarja, da je treba pri srednje- in dolgoročnih naložbah v infrastrukturne projekte v celoti 
upoštevati napovedi podnebnih razmer za prihodnost, pri tem pa ohraniti prilagodljivost; 

19. poudarja, da je kot del presoje vplivov na okolje treba zagotoviti, da bodo vsa gradbena dovoljenja 
in urbanistični načrti upoštevali različne scenarije prilagajanja; 

20. poziva Komisijo, naj čim prej razvije metodologijo za upoštevanje podnebnih vidikov v 
infrastrukturnih projektih;

Biotska raznovrstnost

21. ker je Natura 2000 osrednji steber političnih prizadevanj EU za ohranitev ekosistemov ob 
spreminjajočih se podnebnih razmerah, poziva k dejavnemu upravljanju območij Natura 2000, ki 
ga bodo države članice ustrezno financirale, da bi omogočili migracijo in preživetje vrst, ko se 
bodo podnebne razmere spremenile;

Kulturna dediščina 

22. poudarja, da je treba razviti prilagoditvene ukrepe, v katerih bodo upoštevani vsi vidiki evropske 
kulturne dediščine;

Struktura in upravljanje

23. poudarja, da je treba lokalne in regionalne oblasti priznati kot odločilne dejavnike v boju proti 
škodljivim posledicam podnebnih sprememb; 

24. poudarja, da je za optimalno učinkovitost izvajanih ukrepov potrebno predvideti ustrezno raven 
posredovanja; 

25. poziva Komisijo in države članice, naj pri prilagajanju spodbujajo usklajen pristop, ki bo 
zagotavljal ozemeljsko kohezijo v vsej Evropski uniji; 

Financiranje

26. poudarja, da je treba v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom v naslednjem več 
pozornosti posvetiti podnebnim spremembam, zlasti prilagoditvenim ukrepom, in zagotoviti, da 
bodo na voljo potrebna sredstva; 

27. poziva k reformi strukturnih skladov, kjer bodo prednost imele podnebne spremembe, zlasti 
prilagajanje nanje;
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28. poziva Svet in Komisijo, naj oživita revizijo uredbe o solidarnostnem skladu1, s katero bo mogoče 
učinkoviteje, prožneje in hitreje odpravljati škodo zaradi naravnih nesreč ali nesreč, ki jih 
povzroči človek; 

29. poudarja, da bi bilo treba velik del prihodkov iz dražbe pravic v sistemu Skupnosti za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, vključno z dražbami za letalski in pomorski promet, 
nameniti državam članicam in državam v razvoju, da se jim omogoči prilagajanje na podnebne 
spremembe; 

Usmerjevalna skupina za vplive in prilagoditve

30. podpira predlog Komisije za ustanovitev usmerjevalne skupine za vplive in prilagoditve; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo v skupino kot opazovalci vključeni predstavniki Parlamenta; 

Poročilo Komisije o napredku

31. poziva Komisijo, naj do leta 2012 Evropskemu parlamentu poroča o napredku pri izvajanju bele 
knjige; 

0

0      0

32. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske 
unije (UL L 311, 14.11.2002, str. 3).
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OBRAZLOŽITEV

Glavne posledice podnebnih sprememb lahko strnemo v manj deževnih dni z obilnejšimi 
padavinami, manjše količine snežnih padavin in daljša sušna obdobja.

To bo neposredno vplivalo na geografske značilnosti pokrajine, erozija tal bo intenzivnejša, 
večja bo nevarnost poplav, zaradi sočasnega zmanjšanja snežnih padavin pa bo možnost, da bi 
se raven podtalnice v podzemnih vodonosnikih neodvisno povečevala, omejena. Sedanje 
prakse pri upravljanju voda so dober pokazatelj, zakaj moramo prilagoditi sedanji pristop h 
gospodarjenju z viri. Dež je treba čim dlje zadržati tam, kjer pada, vodna telesa pa je treba 
prilagoditi, da bi se čas zadrževanja podaljšal zaradi vse večje nevarnosti, povezane z 
nenadnimi poplavami. Treba je ustrezno upravljati rečne struge, vodne padce, ki bodo pri tem 
nastali, pa izkoristiti za proizvodnjo električne energije. Zaradi daljših sušnih obdobij bo 
nevarnost gozdnih požarov večja. V tem primeru bo potrebna prilagoditev z redčenjem 
gozdov, kar bo zmanjšalo njihovo gostoto požarne obremenitve in s tem nastanek in hitro 
širjenje požarov. K zmožnosti prilagajanja bo namreč pomembno prispevalo izkoriščanje 
gozdov in ostankov kmetijske biomase. Prilagoditveni ukrepi so pri soočanju z dinamičnimi
izzivi podnebnih sprememb bistveni, izboljšali pa bodo tudi varnostne in storitvene 
zmogljivosti Evropske unije. Makroprilagoditev je bistven projekt, ki bi nam s kombinacijo 
satelitskega in zemeljskega opazovanja omogočil izboljšati sedanje sisteme kriznega 
upravljanja pri kratkoročnih napovedih ekstremnih dogodkov, povezana pa je tudi z 
ublažitvijo posledic, vendar se z njo ne enači.

Vendar je bela knjiga zgolj pripravljalno delo, katerega cilj je širok političen okvir, iz 
katerega se lahko kasneje razvijejo potrebni načrti in strategije. Ker ta namen opredeljuje tudi 
to samoiniciativno poročilo, v njem niso specifično navedene mnoge podrobnosti s številnih 
političnih področij, temveč poročilo opisuje splošen strateški pristop h krepitvi odpornosti EU 
na vplive podnebnih sprememb. Ko bodo izdelani konkretni politični načrti, bo gotovo dovolj 
možnosti za temeljito analizo, zlasti vidikov financiranja. Sredstva se namreč lahko določijo, 
zgolj kadar je ideja o tem, kaj je treba doseči, jasna. Glavne točke celovite prilagoditvene 
strategije bi morale biti: poudarek na komunikaciji (zbiranje in širjenje podatkov ustreznim 
nacionalnim in lokalnim mrežam), vključno z jasnim razumevanjem, kako naj se 
prilagoditvena prizadevanja delijo glede na nacionalne, regionalne in lokalne sposobnosti 
prilagajanja in na njihovo področje vpliva; osredotočenje na strukturo odgovornega 
upravljanja, ki bo omogočila resnično učinkovitost politike; vključevanje politike za 
prilagoditev podnebnim spremembam v vse ostale politike EU. Ozemeljska razsežnost bi 
morala biti operativna razsežnost in nič več zgolj cilj pri tako pomembni politiki, kot je 
prilagoditvena; zato je ključni problem upravljanje zemljišč in njegovo usklajeno načrtovanje. 
Nekaj predlogov na belo knjigo opozarja, da se je treba lotiti povezave med prilagajanjem na 
podnebne spremembe in zdravjem ljudi in živali. S predlogi za nove oblike javno-zasebnih 
partnerstev je treba ponovno ovrednotiti vlogo zavarovalništva, da bo kos vse večjim 
tveganjem.


