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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so podnebne spremembe svetovni pojav, vendar ne vplivajo na vse regije po svetu v 
enaki meri; ker se bodo socialno-ekonomski vidiki, stroški in koristi v državah v razvoju 
in v razvitih državah razlikovali; ker morajo biti med odzive na podnebne spremembe 
vključeni tudi prilagoditveni ukrepi skupaj s strategijami, da se zagotovi učinkovito 
uresničevanje trajnostnega razvoja s pomočjo jasnih in celostnih akcijskih načrtov v vseh 
ustreznih sektorjih,

B.  ker ni mogoče vedno ločiti odpravljanja vzrokov za podnebne spremembe ter 
prilagoditvenih ukrepov za omejevanje njihovega vpliva; ker imajo nedavne zakonodajne 
pobude Evropske unije o označevanju pnevmatik, energetskem označevanju in energetski 
učinkovitosti stavb v svežnju o energetski učinkovitosti pomembno vlogo pri 
zmanjševanju emisij CO2 in ker jih je treba vključiti v prihodnje oblikovanje energetskih 
vzorcev na ravni EU,

C.  ker bodo podnebne spremembe neizogibno vplivale na ponudbo energije in 
povpraševanje po njej; ker lahko vremenske razmere, kot so obilne padavine, vse višje 
temperature, vročinski valovi, suše, huda neurja, poplave in požari, povzročijo precejšnje 
prekinitve ter škodo na energetski infrastrukturi, kar neposredno vpliva na proizvodnjo 
energije ter prenos in distribucijo energije do končnih odjemalcev,

D. ker je diverzifikacija energetskih virov ter dobaviteljev energije pomembno sredstvo za 
zagotavljanje enake dostopnosti energije ter ustrezne oskrbe z njo, hkrati pa se upošteva 
cilj Evropske unije za večjo uporabo energije iz obnovljivih virov in zmanjšanje emisij 
CO2,

E.  ker bi morale Komisija in države članice prilagoditvene ukrepe povezati z izvajanjem in 
spreminjanjem obstoječe in prihodnje zakonodaje, politik in programov,

1. priznava, da so zaradi ekstremnih podnebnih pojavov skupaj s pričakovanim dvigom 
morske gladine in z večjimi nihanji v količini padavin potrebni prilagoditveni ukrepi tudi 
na obstoječih infrastrukturnih sistemih, kar bo povzročilo velike stroške, ki pa jih je 
vseeno mogoče pokriti, saj so precej nižji kot pa so srednje- in dolgoročni stroški 
neukrepanja; poziva Komisijo in države članice, naj v namenskem nacionalnem 
akcijskem načrtu zagotovijo podatke o teh stroških in njihovi razporeditvi;

2. ugotavlja, da so za preprečevanje katastrof potrebni novi ukrepi v vseh industrijskih 
sektorjih, kot so večja varnost in poraba energije ali nadzor proizvodnje energije, s 
katerimi bi razširili obstoječe usklajene standarde gradnje (kot so evrokodi za odobritev 
uporabe zgradb, tudi industrijskih) in ki morajo biti v skladu z direktivo 85/337/EGS, kot 
je bila spremenjena z direktivo 97/11/ES, in direktivo 2001/42/ES o presoji vplivov na 
okolje in strateški presoji vplivov na okolje;

3. poudarja, da je treba ukrepe o oskrbi z energijo in dostopu do nje opredeliti ob 
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upoštevanju solidarnosti med državami članicami ter da bi morala Evropska unija 
prispevati k spremembi svetovne politike v smer energetske učinkovitosti in zagotoviti 
obnovljive vire energije v skladu s časovnim razporedom iz direktive 2009/28/ES; hkrati 
poziva države članice, naj do 30. junija 2010 predložijo svoje nacionalne akcijske načrte 
v skladu z modeli in dejavniki, ki jih določa EU;

4. poudarja, da bi morale Evropska unija in države članice jasno določiti znesek svojega 
finančnega prispevka pri tehnološkem sodelovanju s partnerji, da bi povečali zasebne in 
javne naložbe, zlasti glede na prihodnji nacionalni akcijski načrt za energetsko 
učinkovitost in nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo; hkrati pozdravlja 
sporočilo Komisije, kjer obljublja precejšnje povečanje sredstev za energetske raziskave, 
da bi razvili trajnostno energetsko gospodarstvo;

5. priznava, da sedanje podnebne spremembe bistveno vplivajo na ekonomski razvoj ter 
lahko povzročijo velike motnje ekonomskih in socialnih dejavnosti; meni, da so za 
ekonomske prilagoditvene ukrepe, tudi preusmeritev na bolj trajnostno industrijsko 
proizvodnjo, potrebna tudi zadostna sredstva za prilagoditvene in blažitvene ukrepe, ti 
ukrepi pa ne bi smeli obsegati zgolj uporabe prihodkov iz trgovanja z emisijami, ampak 
so potrebna dodatna inovativna sredstva iz javnih in zasebnih virov; 

6. meni, da bodo (tudi glede na odločitve o prilagajanju) vplivi na en sektor pogosto imeli 
posledice za druge sektorje, ter zato poziva Komisijo, naj pri izvajanju prilagoditvenih 
ukrepov upošteva to vzajemno delovanje;

7. poziva Komisijo, naj pri prihodnjem osmem okvirnem programu pretehta povečanje 
javnih sredstev za mednarodno sodelovanje: 

a. z razvitimi državami, da bi povečali širjenje obnovljivih tehnologij,

b. z državami v razvoju, da bi jih podprli v boju proti podnebnim spremembam, ki bodo 
prizadele najbolj izpostavljene regije v teh državah; 

8. poudarja, da je treba povečati potrebna finančna sredstva za raziskave in razvoj na 
področju podnebnih sprememb ter da bi morale Komisija in države članice skupaj 
predstaviti pobudo za celosten in skupen okoljski informacijski sistem na svetovni ravni, 
da bi s tem izboljšali dostopnost podatkov o spremembah okolja; upoštevati je namreč 
treba tudi druge ukrepe, kot je precejšnje povečanje financiranja za blažitev in 
prilagajanje v povezavi s projekti in programi za raziskave in razvoj;

9. v tem pogledu poudarja velik pomen pobud na lokalni ravni za dejavno sodelovanje v 
boju proti podnebnim spremembam ter poudarja pomembno vlogo izmenjave informacij 
o dobri praksi ter ustreznih informacijskih kampanj, usklajenih z obsežnejšimi pobudami, 
ki jih izvajajo nacionalni organi in Evropska unija.


