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POBUDE

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

A. ker bi lahko prilagajanje podnebnim spremembam vplivalo na vsa področja politik EU, 
zato so potrebni zanesljivi podatki o področju uporabe in obsegu potrebnih sprememb,

B. ker bi morala sedanja evropska zakonodaja, ki neposredno obravnava okoljska vprašanja, 
zagotoviti skladno podlago za krepitev zmožnosti EU za spoprijemanje z vplivi podnebnih 
sprememb,

C. ker bi morali ukrepi, sprejeti na evropski ravni, kratko- in dolgoročno določati ter 
izpolnjevati najvišje standarde v zvezi s spoštovanjem okolja (vključno s prilagajanjem 
podnebnim spremembam),

D. ker bi morale globalna narava podnebnih sprememb ter njihove družbene in gospodarske 
posledice prisiliti Evropsko unijo, da podpre najranljivejše in najmanj razvite države,

E. ker bi bilo treba pri določanju prihodnjih obveznosti upoštevati dosedanje uspehe 
nekaterih držav članic pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov,

1. poudarja, da so potrebni lahko dostopni in razumljivi zanesljivi podatki v zvezi s 
podnebnimi spremembami, njihovimi vplivi in morebitnimi prilagoditvenimi ukrepi; 
podpira predlog Komisije, naj se z ustreznim mehanizmom informacijske tehnologije in 
zbirko podatkov omogoči izmenjava informacij in rezultatov raziskav;

2. poudarja, da je treba sedanji okoljski pravni red Skupnosti (kot so direktiva o pticah1, 
direktiva o habitatih2, okvirna direktiva o vodah3 in direktiva o poplavah4) v celoti in 
skladno uvesti v vsej Evropi; pozdravlja namero Komisije, da bo hitro razvila smernice za 
vključitev potreb po prilagajanju v uporabo te okoljske zakonodaje Skupnosti; poziva 
Komisijo, naj v celoti izvaja nove pristojnosti, ki ji jih nalaga Lizbonska pogodba v 
členu 260, da bo udejanjila svojo vlogo varuhinje ustanovnih pogodb;

3. meni, da morajo odgovornost za okolju prijazne naložbe nositi vse države članice in vse 
zainteresirane strani; poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi pripravila ustrezne 
predloge za vključitev prilagajanja podnebnim spremembam v direktivo o presoji vplivov 
na okolje5 in v strateško direktivo o presoji vplivov na okolje6; predlaga, naj se test vpliva 
na podnebje kar najhitreje vključi v infrastrukturne projekte, ki jih financira EU;

                                               
1 Direktiva Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, UL L 103, 25.4.1979, str. 1.
2 Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, UL 
L 206, 22.7.1992, str. 7.
3 Direktiva 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, UL L 327, 
22.12.2000, str. 1.
4 Direktiva 2007/60/ES o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti, UL L 288, 6.11.2007, str. 27.
5 Direktiva Sveta 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, UL L 175, 
5.7.1985, str. 40, kakor je bila spremenjena z direktivama 97/11/ES in 2003/35/ES.
6 Direktiva 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje, UL L 197, 21.7.2001, str. 
30.
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4. meni, da je treba glede na sorazmerni neuspeh vrha o podnebnih spremembah v 
Köbenhavnu okrepiti prizadevanja za zagotovitev potrebne podpore državam v razvoju za 
njihovo prilagajanje, in sicer precej več od uradne razvojne pomoči in cilja 0,7 %;

5. poudarja, da je treba prihodke iz dražbe pravic v evropskem sistemu za trgovanje z 
emisijami (EU-ETS), pa tudi iz dražbe s pravicami v letalskem in pomorskem prometu, iz 
solidarnosti nameniti za podporo državam članicam pri prilagajanju na podnebne 
spremembe; 

6. meni, da bi morale raziskave in financiranje tehničnega razvoja v državah, ki imajo visoke 
stroške zaradi prilagoditvenih ukrepov, spadati med prednostne naloge sedanjega sedmega 
okvirnega programa za raziskave ter prihodnjih tovrstnih okvirnih programov;

7. poudarja, da je treba socialno šibkejšim skupnostim oziroma skupinam zaradi visokih 
stroškov za prilagoditvene ukrepe zagotoviti izdatno podporo;

8. poudarja, da vlaganje v nizkoogljično gospodarstvo ter spodbujanje energetske 
učinkovitosti in okolju prijazne proizvodnje ne bi smelo povzročati večjih razlik v 
razvitosti posameznih držav članic;
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