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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 
2050
(2011/2095(INI))

Evropski parlament,

– – ob upoštevanju sporočila Komisije „Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (KOM(2011)112) in priloženih delovnih 
dokumentov (SEC(2011)0288) in (SEC(2011)0289),

– 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 člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varstvo hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 
(A7-0000/2011),

A. ker sta Evropski parlament in Svet izrazila namero, da bi do leta 2050 dosegli od 80- do 
95-odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov;

B. ker se je treba znotraj Evropske unije dogovoriti o specifičnih ciljih za zmanjševanje 
emisij, da bi zagotovili osnovo in okvir za potrebne zakonodajne akte in druge ukrepe;

C. ker potrebuje industrija za izvajanje dolgoročnih naložb jasnost glede evropske 
nizkoogljične strategije;

1. se zaveda koristi, ki jih ima razvijanje nizkoogljičnega gospodarstva za države članice; 
zato podpira načrt Komisije za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami 
ogljika do leta 2050 in njegov potek, posebne mejnike za 40-, 60- in 80-odstotno 
zmanjšanje domačih emisij do let 2030, 2040 in 2050 ter razpone za mejnike za 
posamezne sektorje kot osnovo za zakonodajne in druge pobude glede gospodarske in 
podnebne politike;

2. poziva Komisijo, naj v naslednjih dveh letih pripravi ukrepe, potrebne za doseganje ciljev 
do leta 2030, ob tem pa naj upošteva zmogljivosti in zmožnosti posameznih držav ter 
mednarodno napredovanje pri ukrepanju glede podnebnih sprememb;

Mednarodna razsežnost

3. ugotavlja, da razvoj in uporaba nizkoogljičnih tehnologij v svetu hitro naraščata ter da bo 
konkurenčnost Evrope v prihodnje odvisna od povečanja naložb, ki glede na BPD 
trenutno močno zaostajajo za državami, kot je Kitajska;
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Sistem za trgovanje z emisijami 

4. se zaveda, da je sistem EU za trgovanje z emisijami glavno sredstvo za zmanjševanje 
emisij v industriji in spodbujanje naložb v nizkoogljične tehnologije, vendar priznava, da 
je cena ogljika precej nižja od prvotno predvidene in ne zagotavlja zadostne spodbude za 
naložbe;

5. ugotavlja, da ogromen presežek pravic do emisije, ki jih imajo sedaj podjetja, in nadaljnje 
predvidene izboljšave energetske učinkovitosti pomenijo, da se cene ogljika ne bodo 
bistveno ponovno povzpele, če ne bomo izvedli reform;

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti sistema za trgovanje 
z emisijami in omogoči prvotno predvideno delovanje, predvsem s sprejetjem naslednjih 
ukrepov pred koncem leta 2012:

(a) ponovno naravnanje sistema za trgovanje z emisijami pred začetkom tretje faze, in 
sicer z ukinitvijo tolikšnega števila pravic do emisije, da se ponovno vzpostavi redkost, 
kar bi omogočilo uresničitev prvotnega cilja, to je zagotavljanje spodbud za naložbe v 
nizkoogljične tehnologije in ukrepe za energetsko učinkovitost, nato pa predstavitev 
predloga zakonodajnega akta, ki bi omogočil, da se tovrstne pravice odpravijo;

(b) predlaganje zakonodaje pred koncem leta 2013, ki bi ob prvem primernem datumu 
prilagodila vrednost linearnega letnega zmanjševanja z 1,74 % na vrednost, ki bi 
omogočala doseganje cilja glede zmanjšanja emisij CO2 do leta 2050;

(c) predlaganje zakonodaje, ki bi ob prvem primernem datumu določila rezervno ceno za 
prodajo pravic na dražbi;

Selitev virov CO2

7. poziva Komisijo, naj objavi podrobnosti o dejanskem prispevku EU k svetovnemu 
zmanjšanju emisij CO2 od leta 1990 in pri tem upošteva porabo izdelkov v EU, ki se 
proizvajajo drugje;

8. poziva Komisijo, naj analizira sektorje, v katerih brezplačno dodeljevanje pravic ne 
preprečuje selitve virov CO2, in ji predlaga, naj pripravi ukrepe za prilagajanje na mejah, 
ki bodo od uvoznikov izdelkov v teh sektorjih zahtevali, da kupijo pravice v vrednosti, ki 
bi bila potrebna, če bi bil izdelek proizveden v EU;

Energetska učinkovitost

9. poziva k hitrejšemu uresničevanju Direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov 
(2009/125/ES), k izvedbenim ukrepom, ki bi bili določeni čim bliže ravni najboljših, ter k 
določitvi minimalnih zahtev tudi za neelektrične izdelke;

Obnovljivi viri energije

10. poziva Komisijo, naj spodbuja trajnostno proizvodnjo biomase; vztraja, da doseganje cilja 
EU glede uporabe biogoriv ne sme povzročiti sproščanja nesorazmernih količin 
toplogrednih plinov;
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Raziskave

11. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v programu Horizon 2020 prednostno obravnava 
potreba po razvoju nizkoogljičnih tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost EU;

Zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida

12. se zaveda, kako pomembna je uporaba tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida za doseganje ciljev glede zmanjševanja emisij ogljika z najnižjimi možnimi 
stroški, in priznava, da bodo zamude pri postopkih, finančni primanjkljaji in pomanjkanje 
zavezanosti nekaterih držav članic verjetno onemogočili uresničitev ambicije Evropskega 
sveta, da se do leta 2015 vzpostavi delovanje do 12 predstavitvenih projektov zajemanja 
in shranjevanja ogljikovega dioksida; poziva Komisijo, naj objavi akcijski načrt za 
zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida;

Nacionalni načrti in načrti za posamezne sektorje

13. pozdravlja nizkoogljične strategije, ki so jih pripravile nekatere države članice EU, vendar 
poziva vse, naj jih izdelajo najpozneje do julija 2013; vztraja, da mora Komisija pripraviti 
zakonodajne predloge, ki bi zahtevali pripravo strategij, če se do konca leta 2012 vse 
države članice ne bi zavezale k temu;

14. poziva ustrezne industrijske skupine, naj pripravijo načrte za posamezne sektorje, ki bi 
predstavili, kako je mogoče doseči cilje glede zmanjševanja emisij ogljika v EU, vključno 
z obsegom potrebnih naložb in predvidenimi viri financiranja;

Proizvodnja električne energije 

15. vztraja, da se je treba izogniti tveganju za nezmožnost opustitve obsežnih ogljično 
intenzivnih naložb; poziva Komisijo, naj pred koncem leta 2013 predlaga zakonodajo, ki 
bi vlagateljem dala jasen dolgoročen signal ter zahtevala, da od leta 2015 naprej novi 
obrati za proizvodnjo električne energije, ki bi v ozračje izpuščali več kot 100 g 
CO2/kWh, ne smejo imeti dovoljenja za več kot desetletno delovanje, razen če bi bili 
namenjeni le proizvajanju energije ob najvišji porabi (za pokrivanje konic) in bi v 
posameznem letu delovali največ 10 % obratovalnega časa;

Industrija

16. vztraja, da se mora EU pri podpiranju „zelenega gospodarstva“ zavedati pomena naložb, 
ki jih izvajajo obstoječe industrijske panoge in so namenjene za spodbujanje občutnega 
zmanjševanja porabe virov in emisij CO2;

Promet

17. pozdravlja napredek, ki so ga dosegli proizvajalci vozil pri zmanjševanju emisij CO2 
osebnih avtomobilov od leta 2007 in presega pričakovanja , ter poudarja, kako pomembno 
je pospeševanje nadaljnjih izboljšav na področju učinkovitosti porabe goriv; potrjuje, da 
bi morala Komisija pri pripravi prihodnjega pregleda predlagati načine, kako zagotoviti, 
da bi povprečne emisije CO2 novih avtomobilov dosegle dogovorjen cilj za leto 2020, to je 
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največ 95 g/km, in do leta 2025 ne bi presegale 70 g/km;

Kmetijstvo

18. poziva Komisijo, naj predlaga posebne ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
in spodbuja izboljšanje učinkovitosti pri rabi kmetijskih površin;

Financiranje

19. podpira predloge Komisije za večletni finančni okvir 2014–2020, da se zagotovijo 
namenska finančna sredstva za povečanje naložb ter se spodbujata razvoj in uporaba 
nizkoogljičnih tehnologij; podpira namero, da se za financiranje v zvezi s podnebjem 
nameni 20 % celotnega večletnega finančnega okvira, in vztraja, da je treba pri tem 
poskrbeti za učinkovit nadzor;

Dodatni ukrepi

20. poziva Komisijo, naj pred koncem leta 2012 pripravi ambiciozne predloge za zmanjšanje 
emisij metana in fluoriranih toplogrednih plinov;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Če si Evropa želi zagotoviti prihodnost v industriji, mora občutno povečati obseg naložb. 
Največjo možno jasnost in gotovost je treba zagotoviti predvsem v elektroenergetskem 
sektorju, ki mora sprejemati odločitve glede izgradnje proizvodnih obratov, ki bodo delovali 
nadaljnjih 30–40 let. K temu bo pripomogla podpora načrtu Evropske komisije za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 kot osnovi za oblikovanje 
politik. Ta bo ustvaril okvir za nove zakonodajne akte in druge ukrepe, ki bodo vplivali na 
naravo naložb.
Da bi zadostili v njem zapisanim zahtevam, je nujno potrebno zagotoviti, da sistem za 
trgovanje z emisijami usmerja vlagatelje tako, kot je bilo prvotno predvideno. Od mehanizma 
za oblikovanje cen v okviru sistema za trgovanje z emisijami se je pričakovalo, da bo ustrezno 
spodbudil industrijo v smislu pospeševanja naložb, ki bi lahko zagotovile zmanjševanje emisij 
CO2 z najmanjšimi možnimi stroški. Vendar pa zdaj obstaja presežek pravic, ki je znižal 
njihovo ceno do te mere, da zelo malo ali skoraj nič ne vpliva na oblikovanje naložb. Če se ne 
odpravijo napake v mehanizmu, ni verjetno, da bi cene ogljika dosegle raven, ki je bila 
predvidena ob sprejemanju zakonodaje. Sistem za trgovanje z emisijami je treba popraviti. 
Če se želimo boriti proti globalnemu segrevanju, je treba emisije CO2 znižati po vsem svetu. 
Najnovejši kazalniki niso spodbudni; leta 2010 so se emisije namreč povečale za 6 %. CO2 se 
s povečano hitrostjo nabira v atmosferi. Nedavna raziskava znanstvenikov, ki so izrazili 
dvome glede dokazov o globalnem segrevanju, je pokazala, da se temperatura dejansko 
zvišuje s hitrostjo, ki je zelo podobna tisti, ki jo je določil Medvladni forum o podnebnih 
spremembah pri OZN. Države članice EU so bile med prvimi na svetu, ki so se 
industrializirale in močno povečale porabo fosilnih goriv; zdaj je naša odgovornost, da 
prevzamemo vodilno vlogo pri zmanjševanju lastnih emisij CO2.
Nekateri se bojijo, da bi s sprejetjem načrta, skupaj s potekom zmanjševanja emisij in mejniki, 
ki jih predlaga, spodkopali evropsko konkurenčnost, in to za malo uspeha. EU je trenutno 
odgovorna le za 11 % svetovnih emisij CO2 in sama s svojimi ukrepi ne more omejiti procesa 
segrevanja. Vendar poročevalec trdi, da bodo naložbe v razvoj gospodarstva z nizkimi 
emisijami ogljika konkurenčni položaj Evrope okrepile, ne oslabile; meni, da je to bistvenega 
pomena za našo samozaščito. Pogosto se izpostavlja, da se na Kitajskem električna energija še 
vedno v 70 % pridobiva iz premoga, vendar je država tudi največja svetovna razvijalka 
obnovljivih virov energije in jedrske energije. V njenem trenutnem petletnem načrtu imajo 
prednost nizkoogljične „zelene“ naložbe, ki v veliki meri prekašajo evropske. Nujno je, da 
podpiramo zmagovite tehnologije in vlagamo v postopke, ki veliko učinkoviteje izrabljajo 
energijo in vire. 

Dober primer zastavljanja ambicioznih ciljev nazorno prikazuje hiter uspeh pri zmanjševanju 
emisij CO2 novih osebnih avtomobilov v zadnjih nekaj letih. Povečanje učinkovitosti porabe 
goriva pomaga ublažiti posledice, ki jih vozniki občutijo zaradi rasti cen goriv, in v nasprotju 
s trditvami, ki so se pojavljale, ko je bila evropska zakonodaja predlagana, se je povprečna 
cena novih avtomobilom realno zmanjšala. Upoštevamo lahko tudi naložbe, ki jih podjetja, 
kot je Rolls Royce, vlagajo v razvoj motorjev zrakoplovov z učinkovitejšo porabo goriva. 
Evropa si mora vsekakor prizadevati za najnovejšo in visokotehnološko industrijo z visoko 
usposobljenimi delavci, ki bi ustvarjala potrebne izdelke tako, da bi se pri proizvodnji 
porabilo manj virov in izpustilo v ozračje manj CO2. Doseči moramo resnično „zeleno 
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gospodarstvo“.
V nekaterih energetsko intenzivnih panogah so izrazili strah pred nevarnostjo „selitve virov 
CO2“, to je umiku podjetij iz Evrope, da bi se izognila višjim stroškom zaradi ukrepov, 
sprejetih za zmanjšanje emisij CO2. Takšen potek dogodkov dejansko ne bi bil dober za 
evropsko gospodarstvo in ne bi nikakor pripomogel k svetovnemu zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov. Če je take primere mogoče potrditi, je treba ukrepati in zaščititi ali 
povrniti škodo prizadetim panogam. Vendar dokazi kažejo, da je prikazovanje nevarnosti 
močno pretirano. Paziti moramo na lobiste v teh panogah, ki skušajo upravičiti prošnje za 
pomoč na morebitni lažni osnovi.
Evropa mora razviti občutek za nujnost, sicer bo izgubila boj za ohranjanje konkurenčnega 
gospodarstva. Sprejemanje odločitev je prevečkrat počasno in celo okorelo. Treba je manj 
govoriti in več narediti. Naslednji primer prikazuje težavo: marca 2007 je Evropski svet 
sprejel sklep, da se do leta 2015 vzpostavi delovanje do 12 predstavitvenih projektov za 
zajemanje in shranjevanje CO2. Pet let pozneje, ko je to poročilo predloženo Parlamentu, še 
vedno nismo našli lokacije enega samega predstavitvenega obrata, ki smo jih nameravali 
finančno podpreti, kaj šele da bi zanje objavili javni razpis za dodelitev pogodb. Primerjava 
tega poteka dogodkov s spremembami, ki jih je dosegla Kitajska v podobnem petletnem 
obdobju, ne prikazuje Evrope v dobri luči. 

Če EU ne želi zaostati, nujno potrebuje odločno ukrepanje. Sprejetje načrta in zastavitev 
ambicioznih ciljev glede razvoja gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika je priložnost za 
spodbujanje napredka.

Opombe
Na vsebino osnutka poročila je vplivala omejitev dolžine, ki jo zahteva Parlament. 
Poročevalec namerava dopolniti predloge, ki jih vsebuje, s številnimi predlogi sprememb. 

Poročevalec je z veseljem sprejel številne predloge, ki so mu jih podali kolegi v Evropskem 
parlamentu; predstavniki organizacij, med katerimi so Amcham, Business Europe, CAN-
Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, 
European Association of Aluminium, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Europia, EWEA, 
First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales's Corporate 
Leaders Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E in WWF; predstavniki francoske, nemške, 
danske in britanske vlade; ter profesorji Michael Grubb, Michela Beltracchi, Poppy Kalesi in 
Nick Campbell. Še posebej se zahvaljuje Sarah Deblock, Rogerju Chadwicku in Edwinu 
Koekkoekju za njihove napotke. 
Poročevalec je sam odgovoren za predloge, ki jih je vključil v ta osnutek poročila.


