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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 odločilni izziv našega časa; njihove posledice za okolje, 
zdravje ljudi in urejanje prostora so očitne in ogrožajo zmožnost vseh držav, da bi dosegle 
napredek na poti k trajnostnemu razvoju;

2. meni, da so posledice podnebnih sprememb zelo različne v različnih sektorjih in evropskih 
regijah, zlasti pa prizadenejo gorska in obalna območja, Sredozemlje ter arktične regije; 
ugotavlja, da bo vpliv globalnega povečanja temperature večji v tistih regijah, ki so bolj 
odvisne od dinamike narave (na primer ledeniška in obalna območja, gorate regije) ter za 
ogrožene skupine prebivalcev, ob tem pa je nevarno, da se še bolj povečajo regionalne 
razlike;

3. priznava, da se je treba nujno hitro odzvati na globalno segrevanje, in sicer z ukrepi za 
dodatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in proaktivnimi ukrepi za prilagoditev na 
evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, katerih namen je zmanjševanje škodljivih 
učinkov;

4. je trdno prepričan, da mora Evropska unija ohraniti in razvijati svojo vodilno vlogo pri 
mednarodnem boju proti globalnemu segrevanju, ter meni, da vsakršno odlašanje s temi 
ukrepi povečuje tveganje za škodljive okoljske, gospodarske in socialne učinke ter višje 
stroške;

5. meni, da bo Evropska unija samo s tesnim sodelovanjem na vseh ravneh upravljanja lahko 
izvajala strategijo prilagajanja od leta 2013 naprej;

6. zato priznava, da je treba zagotoviti vključitev strategije prilagajanja v vse politike 
Evropske unije in njeno skladnost s temi politikami; poudarja tudi ključno vlogo 
regionalnih in lokalnih organov oblasti ter pomembnost pristopa od spodaj navzgor, pri 
katerem se upoštevajo razlike med evropskimi naravnimi habitati in v celoti spoštuje 
načelo subsidiarnosti, saj je prepričan, da bodo lokalni organi znali bolje poiskati 
ustreznejše politične odgovore na svoje potrebe;

7. odobrava pobudo bele knjige  za uvedbo mehanizma za izmenjavo informacij; upa, da bo 
začel delovati do leta 2011 in da bodo do takrat izdelani tudi modeli in napovedna orodja; 
poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj spodbujajo in si izmenjujejo 
prakse v zvezi z vsemi vidiki politik za prilagoditev podnebnim spremembam, zlasti kar 
zadeva ukrepe za energijsko učinkovitost, ravnanje z odpadki in razvoj prometne 
infrastrukture z majhnimi emisijami ogljika;

8. meni, da je nujno uresničevati politike, ki bodo javne in zasebne naložbe ter nekatere 
upravne akte (na primer gradbena dovoljenja in urbanistične načrte) pogojevale s presojo 
vpliva podnebnih sprememb, s čimer bi se preprečile naložbe v netrajnostno 
infrastrukturo;
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9. odobrava pobudo Komisije, da ustanovi usmerjevalno skupino za vplive in prilagoditve, 
ter si želi polnega in aktivnega sodelovanja regionalnih in lokalnih organov;

10. ponavlja, da je boj proti podnebnim spremembam lahko priložnost za oblikovanje modela 
trajnostne rasti;

11. poziva Komisijo, naj v naslednjo finančno perspektivo vključi ustrezna sredstva, da bi 
omogočili izvajanje učinkovitih politik za prilagoditev podnebnim spremembam na vseh 
ravneh upravljanja. 


