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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o analizi možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov ter ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU
(2011/2012(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. maja 2010 o analizi možnosti, da se preseže 
20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter oceni tveganja selitve industrijskih 
virov toplogrednih plinov izven EU (KOM(2010)0265) in spremnega dokumenta 
(SEC(2010)0650), 

– ob upoštevanju svežnja EU za podnebne spremembe in energijo,

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o podnebnih spremembah, zlasti Resolucije z 
dne 25. novembra 2010 o konferenci o podnebnih spremembah v Cancunu  (COP16)1,

– ob upoštevanju členov 48 in 50 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2011),

A. ker je podnebni cilj EU omejiti dvig temperature na 2 °C nad stanjem pred 
industrializacijo; ker podnebni paket, ki je bil sprejet decembra 2008, predstavlja prvi 
korak k zagotavljanju ukrepanja EU v skladu s tem ciljem; ker so se države, ki 
predstavljajo okrog 80 % svetovnih emisij, zavezale, da bodo te emisije zmanjšale, čeprav 
so podpisnice okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja v Cancunu 
priznale, da sedanje zaveze niso dovolj za izpolnitev cilja 2 °C;

B. ker so bile po podatkih Evropske agencije za okolje emisije toplogrednih plinov leta 2009 
za 17,3 % nižje kot leta 1990,

C. ker svetovni ogljični proračun, ki bi verjetno omogočil izpolnitev cilja 2 °C, znaša okrog 
800 milijard ton CO2 med letoma 2005 in 2050; ker se predvideva, da bo leta 2050 
prebivalstvo EU predstavljalo 5,7 % svetovnega;

D. ker je raven emisij iz sektorjev v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami zaradi krize 
bistveno nižja, kot je bilo predvideno, pa tudi nižja od začetnih dodelitev,

E. ker bo nižja cena ogljika pomembno vplivala na odločitve o vlaganjih in bo znižala 
prihodke iz dražbe pravic za financiranje ukrepov proti podnebnim spremembam v EU in 
v državah v razvoju,

F. ker bi po mnenju Komisije ob ohranitvi posebnih ukrepov za energijsko intenzivne sektorje 
povečanje  prizadevanj na strani EU v smislu ciljnega 30-odstotnega zmanjšanja emisij 
imel omejene posledice za te sektorje, četudi druge države ohranijo svoje nizke zaveze,

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2010)0442.
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1. pozdravlja dejstvo, da Komisija v svojem sporočilu dokazuje, da je prehod na ciljno 30-
odstotno zmanjšanje emisij tehnično izvedljiv in ekonomsko sprejemljiv;

2. poziva Komisijo, naj čim prej, najkasneje pa do konca leta 2011, pripravi predlog za 
prehod na ciljno 30-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020;

Analiza ciljnega 20-odstotnega zmanjšanja emisij danes

3. poudarja, da po mnenju znanosti o podnebju omejevanje podnebnih sprememb na 
povprečno 2 °C ne zagotavlja, da se bomo izognili znatnim neugodnim učinkom na 
podnebje, če pa bi presegli 2 °C, bi to verjetno pomnožilo neugodne učinke in povečalo 
verjetnost, da dosežemo prelomno točko, na kateri bo raven temperature povzročila 
sproščanje ogljika, ujetega v naravi v ponorih, kot so gozdovi in permafrost, in omejila 
zmožnost narave za njegovo absorpcijo v oceane; 

4. opozarja, da morajo v skladu s četrtim ocenjevalnim poročilom Medvladnega odbora o 
podnebnih spremembah za to, da bi dosegli 50 % možnost za omejitev podnebnih 
sprememb na 2 °C, industrijske države do leta 2020 zmanjšati svoje emisije za 25–40 %; 
poudarja, da sedanji cilj EU ni v skladu s ciljem omejitve sprememb na 2 °C; 

5. ugotavlja, da je Evropski svet priznal, da bodo do leta 2050 potrebna nadaljnja zmanjšanja 
za 80–95 % v primerjavi z letom 1990; poudarja, da bi linearna pot med letoma 2009 in 
2050 pomenila, da bi moral biti cilj za leto 2020 zmanjšanje za 34–38 % glede na leto 
1990; 

6. ponovno poudarja, da so za podnebje odločilne skupne emisije; opozarja, da bi bila EU 
celo pri 30-odstotnem zmanjšanju do leta 2020, 55-odstotnem do leta 2030, 75-odstotnem 
do leta 2040 in 90-odstotnem do leta 2050 še vedno odgovorna za približno dvakrat več 
emisij na prebivalca, kot je njen delež v svetovnem ogljičnem proračunu, skladnem s 
ciljem 2 °C , in da odlašanje z zmanjševanjem emisij močno povečuje skupni delež;

7. poudarja, da bi odlašanje s podnebnimi ukrepi povečalo stroške za doseganje cilja za leto 
2050 zaradi nasedlih naložb v visokoogljična osnovna sredstva in počasnejšega 
tehnološkega učenja; 

8. poudarja, da bo, kot je pokazala analiza Komisije, presežek pravic za trgovanje z 
emisijami leta 2020 znašal okrog 2,4 milijarde prenesenih pravic in neuporabljenih 
mednarodnih dobropisov;

9. priznava, da je vlaganje v zelene tehnologije v veliki meri odvisno od cenovnega signala, 
ki ga posreduje ogljični trg, zato sklepa, da bo pri sedanjem ciljnem 20-odstotnem 
zmanjšanju imelo trgovanje z emisijami zelo omejeno vlogo pri zmanjševanju emisij in 
razširjanju tehnologij z nizkimi emisijami v sektorjih, ki jih vključuje; 

10. ugotavlja, da zaradi presežka in nizkih cen ogljika tudi dražba pravic ne bo prinesla 
pričakovanih sredstev za vlaganja v podnebje;

Možnosti in orodja, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje

11. ugotavlja, da bi po podatkih iz analize, ki jo je opravila Komisija, povišanje ciljnega 
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zmanjšanja emisij na 30 % s 25-odstotnim domačim znižanjem povečalo skupne stroške 
svežnja o podnebju in energiji v letu 2020 za 11 milijard EUR v primerjavi z ocenami iz 
leta 2008; ugotavlja, da je Komisija ocenila, da bo to povečalo ceno ogljika v sistemu 
trgovanja z emisijami EU na približno 30 EUR na tono ogljikovega dioksida, kar je 
podoben znesek, kot je bil leta 2008 predviden za 20-odstotno zmanjšanje;

12. podpira navedbo iz analize Komisije, da stroškovno učinkovita porazdelitev dodatnega 
bremena med sektorji v okviru sistema trgovanja z emisijami in sektorji zunaj njega ostaja 
enaka, kot je predvidena v okviru podnebnega svežnja;

13. soglaša z analizo Komisije, da bi prehod na 30-odstotni cilj s stroškovno učinkovito 
porazdelitvijo bremena med sektorji v okviru sistema trgovanja z emisijami in sektorji 
zunaj njega ter s 25-odstotnim zmanjšanjem domačih emisij (ostalo bi pokrivala 
nadomestila) pomenil znižanje zgornje meje v sistemu trgovanja z emisijami za 1,4 
milijarde pravic; 

14. opozarja na možnost izvedbe spremembe v sistemu trgovanja z emisijami prek odprave 
pravic, dodeljenih za dražbo; vendar pa meni, da morajo prispevati vsi sektorji; 

15. priznava, da imajo nekaj najučinkovitejšega potenciala za stroškovno učinkovito znižanje  
države članice, katerih BDP na prebivalca je trenutno pod  povprečjem EU, ter da bo 
verjetno potreben javni poseg za pospeševanje financiranja začetnih vlaganj, da bi dosegli 
znižanje v sektorjih zunaj sistema za trgovanje z emisijami; poudarja, da je treba 
pregledati finančne mehanizme EU, da bi sprožili stroškovno učinkovito zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov v EU; 

16. obžaluje, da ni ukrepov za zajetje potenciala za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov z 
negativnimi stroški na področju učinkovite rabe energije in virov; poziva k strogi uporabi 
načela najnižjih stroškov življenjskega ciklusa pri izvajanju ukrepov iz direktive o 
okoljsko primerni zasnovi izdelkov ter poziva Komisijo, naj pregleda metodologijo za 
ugotavljanje prilagajanja pristopu „top runner“;

17. poziva k določitvi posebnih ciljev EU za rabo zemljišč, spremembe namembnosti zemljišč 
in gozdarstvo (dejavnosti LULUCF), s čimer bi zagotovili stalnost in okoljsko celovitost 
prispevka tega sektorja k zmanjšanju emisij ter natančno spremljanje in beleženje; 

18. ponavlja, da je treba cilje EU za zmanjšanje doseči v prvi vrsti znotraj EU; opozarja, da 
uporaba mednarodnih nadomestil nadomešča vlaganja v gospodarstvo EU in povzroča 
zamude pri zmanjševanju emisij doma, v EU; 

Dodatne koristi in učinki

19.
je prepričan, da zgodnje ukrepanje dolgoročno zelo koristi evropski konkurenčnosti, saj 

ohranja močan položaj na hitro rastočem svetovnem trgu nizkoogljičnih tehnologij;

20. meni, da bi prehod na cilj 30-odstotnega zmanjšanja za leto 2020 ponovno vzpostavil  
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spodbude za inovacije, ki so bile izgubljene s poenostavitvijo uresničitve cilja 20-
odstotnega zmanjšanja;

21. ugotavlja, da evropska ekološka industrija zaposluje približno 3,4 milijone oseb 
(ekvivalent zaposlenih s polnim delovnim časom), kar je desetkrat več kot jih je bilo leta 
2007 v EU zaposlenih v  jeklarstvu; izpostavlja, da lahko po podatkih novejših raziskav 
dvig ciljnega zmanjšanja emisij EU na 30 % vzpodbudi nastanek še do 6 milijonov novih 
delovnih mest v Evropi;

22. meni, da je, čeprav prehod k bolj ambicioznim podnebnim ciljem pretežno ugodno vpliva 
na ustvarjanje delovnih mest, treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi olajšali strukturne 
spremembe in prekvalifikacijo delovne sile v skupnostih, v katerih bo prišlo do velikih 
izgub delovnih mest v visokoogljičnih panogah, ter novim sektorjem v vzponu zagotovili 
dostop do ustrezno usposobljene delovne sile;

23. poudarja obseg dodatnih koristi, povezanih z izboljšano kakovostjo zraka, ki po izračunih 
Komisije znašajo med 6,3 in 22 milijard EUR leta 2020, pri čemer niso vštete dodatne 
koristi zaradi zmanjšanih zdravstvenih stroškov; poudarja, da bi dodatne koristi, povezane 
z zdravjem in kakovostjo zraka, pri prehodu na ciljno 30-odstotno zmanjšanje te zneske 
povečale na 6,3 do 35,8 milijard EUR, slednjo vrednost pa bi dosegli z domačim 
zmanjšanjem; 

24. izpostavlja analizo Komisije, da doseganje ciljnega 30-odstotnega zmanjšanja pomeni 
zmanjšanje uvoza nafte in plina za kakih 40 milijard EUR leta 2020, ob predpostavki, da 
bo cena sodčka nafte leta 2020 znašala 88 USD; meni, da je ta ocena cene nafte verjetno 
zelo konzervativna, saj Mednarodna agencija za energijo za leto 2020 napoveduje ceno 
108 USD za sod, kar bi izračunane koristi zaradi manjšega uvoza energije povečalo za več 
kot 20 %; 

25. poudarja, da dodatne koristi zmanjšanja emisij prinašajo le tista zmanjšanja, ki se 
uresničijo znotraj EU in pri katerih je močan poudarek na večjem vlaganju v energijsko 
učinkovitost; 

26. ugotavlja, da ima povečanje cilja na 30 % za državljane EU več koristi kot stroškov in da 
bi domače zmanjšanje prineslo skupno največje koristi;

Ocenjevanje tveganja selitve virov CO2

27. ugotavlja, da bodo imele energijsko intenzivne panoge ob koncu drugega obdobja sistema 
trgovanja z emisijami leta 2012 verjetno precejšnje število neuporabljenih prosto 
razdeljenih pravic, ki se bodo lahko prenesle v obdobje 2013–2020, zaradi česar bodo v 
primerjavi z ocenami iz leta 2008 v sorazmerno boljšem položaju ob soočenju z 
mednarodno konkurenco; 

28. ugotavlja, da so bile obratom, ki predstavljajo veliko večino emisij, zajetih v sistemu 
trgovanja z emisijami, ki ne izhajajo iz sektorja proizvodnje električne energije, 
brezplačno dodeljene pravice do določene referenčne vrednosti, ki je odvisna od 
posameznega proizvoda, za celotno obdobje do leta 2020 na podlagi visokih ravni 
proizvodnje pred recesijo; 
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29. ostaja zaskrbljen nad tem, da velike možnosti za nepričakovane dobičke spodkopavajo 
sprejemanje podnebne politike EU s strani javnosti, in poudarja, da ni nikakršnih dokazov 
o selitvi virov; 

30. soglaša z analizo Komisije glede tega, da bi bilo treba ukrepe za prilaganje na mejah ali 
vključitev uvoza v sistem trgovanja z emisijami pospremiti s popolno dražbo v zadevnih 
sektorjih; meni, da bi bilo tak sistem mogoče predvideti zlasti za nekatere standardne 
strateške surovine, kot so jeklo, cement ali električna energija;

31. podpira bolj usmerjen pristop h kakršni koli uporabi nadomestil in omejitev uporabe 
dobropisov mehanizma čistega razvoja iz energijsko intenzivnih sektorjev držav, ki ne 
sodijo med najmanj razvite, najprej z uporabo večkratnika, kar pomeni, da bi bilo na 
primer za tono emisij treba v sistem trgovanja z emisijami vrniti dva dobropisa iz 
mehanizma čistega razvoja; 

32. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod
Grožnja, ki jo človeštvu predstavljajo podnebne spremembe, se ne zmanjšuje in učinki 
segrevanja za 2 °C so hujši, kot je bilo predvideno. Čeprav ekstremnih vremenskih dogodkov 
ni mogoče pripisati globalnemu segrevanju, pa je zelo verjetno, da podnebne spremembe 
povečujejo pogostost in intenzivnost skrajnosti. 

To, da mednarodni skupnosti v Københavnu ni uspelo doseči celostne zavezujoče 
mednarodne pogodbe o podnebju, ne pomeni, da države ne sprejemajo ukrepov. Rezultati 
srečanja v Cancunu dokazujejo, da države sprejemajo ukrepe, in pogajanja so dobila nov 
zagon. Emisije ogljika v Evropi so sedaj za 17,3 % nižje kot leta 1990.1  Evropska agencija za 
okolje pričakuje, da se bodo emisije kljub okrevanju gospodarstva brez nadaljnjih ukrepov 
ustalile pod ravnjo iz leta 2008.2

Da bi ohranile svojo prihodnjo blaginjo in varnost, morajo evropske države sedaj sprejeti 
ključne odločitve; Prehod k domačemu zmanjševanju toplogrednih plinov, ki je v skladu s 
podnebnimi cilji EU, lahko dopolnijo bolj zdravo gospodarstvo, povečanje števila zelenih 
delovnih mest in inovacije.

Učinkovitost sistema EU za trgovanje z emisijami
Brez znatne znižanja zgornje omejitve emisij je sistem trgovanja z emisijami v nevarnosti, da 
bo z vidika spodbujanje vlaganj v zelene tehnologije in inovacije postal odveč.  Analiza 
Komisije3 je pokazala, da bo v okviru ciljnega 20-odstotnega zmanjšanja presežek pravic iz 
sistema trgovanja z emisijami leta 2020 znašal okrog 2,4 milijarde prenesenih pravic in 
neuporabljenih mednarodnih dobropisov. Ta presežek vodi k neučinkovitemu cenovnemu 
signalu in bo tudi znatno zmanjšal prihodke iz dražb, ki bi jih lahko uporabili za spodbujanje 
nizkoogljičnih tehnologij in vlaganj v varčevanje z energijo, kar bi ustvarilo milijone novih 
delovnih mest.

Predlog poročevalca
V luči navedenega poročevalec poziva Komisijo, naj čim prej, najkasneje pa do konca leta 
2011, pripravi predloge za povečanje evropskih podnebnih ambicij na 30-odstotno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov do leta 2020. 

Predlagani pristop je po mnenju poročevalca prejkone skromen. Poročevalec meni, da bi bil s 
stališča znanosti in cilja ohranjanja podnebnih sprememb v okviru 2 °C, kaj šele 1,5 °C, kar je 
tudi cilj, ki ga priznava UNFCCC, bolj ustrezen prehod na 40-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. Poročevalec tudi ne poziva k temu, da bi podnebni cilj EU v celoti 
dosegli z domačim zmanjšanjem, čeprav bi to povečalo koristi za evropske državljane prek 
izboljšane kakovosti zraka v Evropi in pritegnilo vlaganja v gospodarstvo EU.

                                               
1 Evropska agencija za okolje, oktober 2010
2 KOM(2010) 569 konč., Napredek pri doseganju kjotskih ciljev, str. 5
3 SEC(2010) 650, str. 34.


