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POBUDE

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

1. meni, da so podnebne spremembe poglavitni izziv našega časa; meni, da očitno vplivajo 
na okolje, zdravje ljudi in urejanje prostora, zaradi njih pa vse države težje dosegajo 
napredek na poti k trajnostnemu razvoju;

2. pozdravlja objavo bele knjige Evropske komisije z naslovom „Prilagajanje podnebnim
spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti“; poudarja, da so podnebne 
spremembe izziv z velikim regionalnim vplivom, zaradi česar je potreben usklajen 
pristop na ravni Evropske unije, ki bo zajemal različna področja politike EU in ukrepanje 
na različnih ravneh – evropski, nacionalni, regionalni in lokalni;

3. meni, da je vpliv podnebnih sprememb drugačen v posameznih sektorjih in različnih 
evropskih regijah, kot je pokazala študija Komisije „Regije 2020“1; tako zaradi 
podnebnih sprememb največ trpijo regije v južni in vzhodni Evropi, zlasti otoki in obalne 
regije, najbolj oddaljene regije ter območja, ki jim grozi pomanjkanje vode, pri čemer 
obstaja tudi nevarnost, da se bodo regionalne razlike postopoma povečale, celo med 
posameznimi regijami znotraj držav;

4. obžaluje, ker so države članice v tem programskem obdobju (2007–2013) namenile le 
3 % (9 milijard EUR) skupnih sredstev za financiranje ukrepov za spodbujanje 
energetske učinkovitosti in uporabe energije iz obnovljivih virov v sklopu operacijskih 
programov ter da so naložbe v novih državah članicah 2,4 odstotne – torej še nižje; 

5. priznava, da se je treba nujno hitro odzvati na globalno segrevanje, tako s sprejetjem 
pravno zavezujočih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter z uvedbo 
regionalnih načrtov prilagajanja in proaktivnih ukrepov za prilagajanje, kot so pobude za 
pogozdovanje velikih površin na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kot tudi 
v sklopu čezmejnega sodelovanja, da bi omejili škodo;

6. je trdno prepričan, da mora Evropska unija ohraniti in okrepiti svojo vodilno vlogo v 
mednarodnem boju proti globalnemu segrevanju, ter meni, da se z odlašanjem ukrepanja 
v tem smislu povečujejo tveganja za negativne okoljske, gospodarske in socialne vplive, 
stroški pa bodo gotovo še večji;

7. meni, da lahko regije s pomočjo inteligentne energetske politike, ki dejavno spodbuja 
obnovljive vire energije, decentralizirano oskrbo z energijo in energetsko učinkovitost na 
njihovem ozemlju, ne le prispevajo k boju proti posledicam podnebnih sprememb, 
temveč tudi zagotovijo nove gospodarske možnosti in obete za svoje prebivalce;

8. poudarja, da se sektorjev, ki so strateško pomembni za geografsko oddaljene regije, na 
primer kmetijstvo, ne sme pretirano obremenjevati z ukrepi za prilagajanje podnebnim 
spremembam, saj bi lahko to ogrozilo prihodnost preživetja podeželskih skupnosti;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).
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9. meni, da bo lahko Evropska unija strategijo za prehod v nizkoogljično družbo izvajala 
samo na podlagi tesnega sodelovanja na vseh ravneh upravljanja (na ravni Evropske 
unije, držav članic ter lokalnih in regionalnih organov) ter na podlagi sodelovanja in 
stalne izmenjave informacij s državami v soseščini EU;

10. priznava, da je treba uskladiti različna področja delovanja, in sicer tako, da se v faze 
zasnove, izdelave in izvajanja nacionalnih strategij in akcijskih načrtov za boj proti 
podnebnim spremembam v celoti vključijo regionalni in lokalni organi, ter da se izdelajo 
teritorialni strateški načrti, v katere bodo zajeti vsi faktorji, povezani s podnebnimi 
spremembami; 

11. zato priznava, da je treba zagotoviti vključitev strategije prilagajanja v politike Evropske 
unije, pri čemer se je treba posebej osredotočiti na usklajevanje delovanja in ukrepov v 
sklopu kmetijske, regionalne in okoljske politike EU, ter poskrbeti, da bodo ta področja 
politike skladna s strategijo prilagajanja; poudarja, da imajo ključno vlogo regionalni in 
lokalni organi ter da je potreben pristop od spodaj navzgor, pri katerem se upoštevajo 
razlike med evropskimi naravnimi habitati in v celoti spoštuje načelo subsidiarnosti; je 
prepričan, da bodo znali lokalni organi bolje poiskati ustreznejše politične rešitve za svoje 
potrebe;

12. pozdravlja pobudo bele knjige za vzpostavitev sistema za izmenjavo informacij; upa, da 
bo začel delovati do leta 2011 in da bodo do takrat izdelani tudi modeli in orodja za 
napovedovanje; poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj spodbujajo in 
med seboj izmenjujejo prakse o vseh vidikih ukrepov za prilagajanje podnebnim 
spremembam, zlasti na področju energetske učinkovitosti, ravnanja z odpadki in razvoja 
prometne infrastrukture z nizkimi emisijami ogljika;

13. priporoča, da se vzpostavi platforma za spremljanje sprememb podnebja, ki bi 
regionalnim in lokalnim organom pomagala pri pridobivanju ter izmenjavi lokalnih 
izkušenj in dobre prakse s področja sprememb podnebja;

14. meni, da so najbolj oddaljene regije zaradi posebnih razmer, kot je navedeno v členu 349 
Lizbonske pogodbe, in geografske lege v subtropskem pasu izpostavljene posledicam 
podnebnih sprememb, zaradi česar bi jim morala Evropska komisija nameniti posebno 
pozornost; zato poziva Komisijo, naj pripravi presojo vpliva in poseben akcijski načrt za 
najbolj oddaljene regije ter naj podpre izmenjavo informacij in dobrih praks med 
lokalnimi organi v teh regijah in regionalnimi organi tretjih držav v geografski bližini;

15. meni, da je treba nujno izvajati politiko, predvsem na regionalni in lokalni ravni, v skladu 
s katero bodo javne in zasebne naložbe ter nekateri upravni akti (na primer gradbena 
dovoljenja in urbanistični načrti) predmet presoje vpliva podnebnih sprememb, s čimer bi 
spodbudili naložbe Evropske unije v infrastrukturo visoke okoljske kakovosti; poziva k 
doslednem zagotavljanju, da se v postopku odobritve predlogov projektov na področju 
energetske učinkovitosti, ravnanja z odpadki in gradnje infrastrukture, ki so financirani z 
evropskimi sredstvi, upošteva presojo vplivov podnebnih sprememb;

16. meni, da so lahko geografsko obrobna območja, zlasti obalne regije, bogata z 
obnovljivimi viri energije, kar jim lahko olajša prilagajanje podnebnim spremembam; 
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17. meni, da se je treba z mikroklimatskega vidika izogibati gradnjam, ki na gosto poseljenih 
območjih in v mestih onemogočajo odtekanje vode;

18. odločno poziva Komisijo, da s kohezijsko politiko spodbuja razvoj obnovljivih virov 
energije, ob tem pa ustvari večjo skladnost med raziskovanjem in razvojem ter politiko 
regionalnega razvoja, in da odpravi vse administrativne ovire za uporabo teh virov;

19. pozdravlja odločitev Komisije, da ustanovi usmerjevalno skupino za vplive in 
prilagoditve, ter poziva, da se v to skupino in njene postopke v celoti in aktivno vključi 
regionalne in lokalne organe v skladu z načelom subsidiarnosti;

20. ponovno poudarja, da so lahko ukrepi za blažitev posledic podnebnih sprememb 
priložnost za oblikovanje modela trajnostne rasti, ki bi se ga dalo prikrojiti drugim 
državam izven EU, ter da je lahko prehod na gospodarstvo brez ogljikovih emisij velik 
napredek pri ustvarjanju novih delovnih mest; 

21. poziva Komisijo, naj v naslednjo finančno perspektivo vključi ustrezna sredstva, da bi 
omogočili izvajanje učinkovitih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam na vseh 
ravneh upravljanja; poleg tega državam članicam in regijam priporoča, naj upoštevajo 
možnost uporabe sistemov strukturnih skladov za razvijanje dolgoročnejših trajnostnih 
projektov; poudarja, da je za odziv na nujne potrebe in izražanje solidarnosti Evropske 
unije s prizadetimi območji namenjen Solidarnostni sklad Evropske unije;

22. poudarja, da je treba cilje v zvezi s podnebnimi spremembami in varstvom okolja 
vključiti v konvergenčne cilje ter cilje rasti v sklopu kohezijske politike Evropske unije, 
vendar ne smejo nadomestiti ustaljenih nalog strukturne politike.
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