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Predlog resolucije (člen 157(4) pravilnika), ki nadomešča nezakonodajni predlog 

resolucije A7-0033/2012 

Resolucija Evropskega parlamenta o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z 

nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z 

nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)112) ter priloženih delovnih 

dokumentov (SEC(2011)0288) in (SEC(2011)0289), 

– ob upoštevanju poročila Komisije "Napredek pri doseganju kjotskih ciljev" 

(COM(2011)0624) in priloženega dokumenta (SEC(2011)1151), 

– ob upoštevanju svežnja EU za podnebne spremembe in energijo, 

– ob upoštevanju predlogov za prenovitev in spremembo direktive o trgih finančnih 

instrumentov
1
 ter direktive o zlorabi trga

2
 v zvezi s pravicami do emisij v okviru sistema 

EU za trgovanje z emisijami, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 23. oktobra 2011, 

– ob upoštevanju 17. zasedanja Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih 

narodov o spremembi podnebja, poznanega z imenom "Durbanski dogovor"; 

– ob upoštevanju člena 48 poslovnika, 

A. ker je EU-15 že presegla svoj cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v okviru 

kjotskega protokola; ker je najstrožji enostranski cilj za zmanjšanje, določen v svežnja EU 

za podnebne spremembe in energijo, skoraj dosežen in se ga bo lahko celo preseglo; 

B. ker sta Evropski parlament in Svet izrazila namero, da bi do leta 2050 dosegli od 80- do 

95-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; 

                                                 
1 COM(2011)0656 in COM(2011)0652. 
2 COM(2011)0651. 
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C. ker kljub temu pogajanja v sklopu Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih 

narodov o spremembah podnebja (UNFCCC) še vedno ne napredujejo, ker so nekatera 

velika gospodarstva (kot so Japonska in Rusija) že izjavila oziroma napovedala (Kanada), 

da ne nameravajo izvajati drugega ciljnega obdobja drugega kjotskega sporazuma, 

Združene države Amerike pa niso ratificirale niti prvega ciljnega obdobja; ker je Komisija 

v odziv na ta zastoj izjavila, da je enostransko prizadevanje za napredek strateška napaka; 

D. ker je bil sveženj EU za podnebne spremembe in energijo sprejet na podlagi zagotovila, da 

bi tudi drugi veliki onesnaževalci sprejeli podobne zaveze, kar pa se ni zgodilo in se 

najbrž tudi pred letom 2020 ne bo; 

E. ker je bila v obdobju od začetka veljavnosti svežnja EU za podnebne spremembe in 

energijo rast BDP EU skoraj zaustavljena tako, da posledice krize iz leta 2008 še niso bile 

premagane, medtem pa na drugi strani države BRIC beležijo hitro oziroma silovito rast; 

ker se v enakem obdobju cena energije v EU povečuje bolj kot drugje; 

F. ker potrebuje industrija za izvajanje dolgoročnih naložb jasnost glede gospodarske in 

industrijske strategije EU; 

Mednarodna razsežnost in strateški okvir 

1. poudarja, da mora EU sedaj delovati pod konkurenčnimi pogoji, ki niso več enaki za vse, 

in da se je postavila v položaj, ki bi lahko zanjo pomenil "podnebni damping" v vseh 

pogledih poleg drugih oblik dampinga, ki jim je že podvržena; 

2. ugotavlja, da se je pod temi pogoji zakonodaja EU na področju podnebja izkazala za 

dejavnik, ki upočasnjuje gospodarsko oživitev Unije; 

3. se v celoti strinja, da je enostransko sprejemanje nadaljnjih ukrepov strateška napaka; zato 

ne podpira načrta Komisije za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami 

ogljika do leta 2050, ker meni, da: 

 a) gre za nevarno prenagljen ukrep, zaradi katerega bi EU za vselej izgubila tekmo za 

konkurenčnost na svetovnem trgu; 

 b) ni ustrezna osnova za zakonodajne in druge pobude na področju gospodarske in 

podnebne politike, saj temelji na neposodobljeni oceni učinka, ki ne upošteva najnovejših 

scenarijev mešanice energetskih virov za EU; 

 c) določanje nekaterih ciljev za sektorje (predvsem dejansko zmanjšanje emisij na ničto 

stopnjo v energetskem, stanovanjskem in storitvenem sektorju) ni realistično; 

4. poziva Komisijo, naj ne pripravi nadaljnjih predlogov za podnebno zakonodajo, temveč 

zaustavi izvajanje svežnja EU za podnebne spremembe in energijo, oziroma naj se omeji 

na izvajanje že veljavne podnebne zakonodaje v okviru cilja "20-20-20"; poziva jo tudi, 

naj zagotovi ohranitev doslednega in stabilnega zakonodajnega okvira, da bi preprečila 

propad ogromnih že izvedenih dolgoročnih naložb industrije; 

5. ugotavlja, da razvoj in uporaba nizkoogljičnih tehnologij v svetu hitro naraščata ter da bo 

konkurenčnost Evrope v prihodnje odvisna od povečanja ravni naložb in predvsem od 
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sprejemanja ukrepov za zaščito njene podnebju prijazne proizvodnje v odnosu do držav, 

kot je Kitajska, ki so najbolj odgovorne za emisije toplogrednih plinov; 

Sistem za trgovanje z emisijami 

6. priznava, da je sistem EU za trgovanje z emisijami v tem času glavno sredstvo za 

zmanjševanje emisij v industriji in za spodbujanje naložb v nizkoogljične tehnologije; 

7. ugotavlja, da je sistem za trgovanje z emisijami instrument prilagajanja za doseganje 

posebnih strateških ciljev, ki zadevajo zlasti nosilce dejavnosti v sektorjih, ki spadajo v ta 

okvir; zato poziva Komisijo, naj pred začetkom tretje faze sprejme ukrepe, ki bodo 

zagotavljali prvotno predvideno delovanje; 

8. zato poudarja, da bo prerazporeditev enot emisij sistema EU za trgovanje z emisijami v 

finančne instrumente, ki se nahaja v predlogu pregleda Direktive o trgih finančnih 

instrumentov, zahtevala nove potrebe po nadzoru trgov, da se prepreči nastanek slabe 

aktive zaradi visoko špekulativnih finančnih transakcij, kot se je to že zgodilo v drugih 

tržnih sektorjih; meni, da je treba predhodno sprejeti vse možne ukrepe za preprečitev 

takega scenarija; zato spodbuja Komisijo, naj ponovno pregleda ta predlog, da se sistem 

za trgovanje z emisijami obvaruje pred vplivi izključno finančne špekulacije; 

9. je zelo zaskrbljen zaradi večkrat ponovljenih predlogov za odložitev emisij("set aside"), 

da se umetno poveča njihova tržna vrednost, saj: 

 a) ob pomanjkanju spremembe že sprejetih ciljev za leto 2020, ki sta jo Evropski 

parlament in Svet že večkrat izključila, bi naknadna sprememba takšnega tržnega 

mehanizma, z namenom predhodne določitve cene CO2 oziroma dejanska vpeljava davka, 

pomenila zatajitev samega sistema; 

 b) bi takšno umetno povečanje kvot ogljikovega dioksida gotovo koristilo finančnim 

operaterjem, ki trgujejo z emisijami, torej prav tistim finančnim in špekulativnim 

transakcijam, ki so povzročile sedanje svetovne gospodarske krize (neposreden vstop bank 

v sistem EU za trgovanje z emisijami je otipljiv znak za to); 

 c) poleg stroškov, ki so nastali zaradi primanjkljaja brezplačnih dodelitev, bi bila podjetja 

soočena z neobvladljivim povečanjem stroškov oskrbe z električno energijo zaradi 

povratnega delovanja dodatnih stroškov za CO2 , ki jih nosijo proizvajalci energije; 

 d) je ukrep, ki bi s spodbujanjem selitve virov CO2 lahko paradoksalno povzročil 

povečanje svetovnih emisij; 

Selitev virov CO2 

10. 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; 

11. poziva Komisijo, naj predloži analizo sektorjev, v katerih brezplačno dodeljevanje pravic 

ne preprečuje selitve virov CO2; 

12. ugotavlja, da so se sedanji standardi za preprečevanje selitve virov CO2 v glavnem 

izkazali za neučinkovite; ugotavlja, da prav v sektorjih, kjer so ti ukrepi najpogostejši, 
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prihaja do zapiranja obratov v EU zaradi dodatnih posrednih stroškov, ki jih je povzročil 

sistem za trgovanje z emisijami, ki se jih ne kompenzira na ustrezen način; 

13. meni, da bi zaradi sedanjega "podnebnega dampinga", ki ga doživlja EU, le "davek na 

ogljikov dioksid" na njenih mejah lahko učinkovito preprečil selitev virov CO2; poleg 

tega zahteva, naj se državam članicam dovoli do 100 % kompenzacija dodatnih posrednih 

stroškov, ki jih imajo najbolj izpostavljeni sektorji; 

Energetska učinkovitost 

14. poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog direktive o energetski učinkovitosti
1
 ter naj jo 

preoblikuje tako, da ne bo vplivala na pravico države članice, da določi pogoje za uporabo 

njenih energetskih virov, izbiro med različnimi energetskimi viri in na splošno strukturo 

njene oskrbe z energijo
2
; zahteva, naj ta predlog v vsakem primeru ne določa zavezujočih 

ciljev; 

15. opozarja na načelo, po katerem varčevanje z energijo ne pomeni energetske učinkovitosti, 

ampak obratno; zahteva, da vsa zakonodaja na področju energetske učinkovitosti to 

upošteva; 

Raziskave in razvoj 

16. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v programu Horizon 2020 prednostno obravnava 

potreba po razvoju tehnologij, ki bi spodbudile konkurenčnost EU; 

Tehnologija 

17. poziva Komisijo, naj pri izbiri tehnologij zagotovi nevtralnost, da bo možno preizkušati in 

uporabljati tehnologije za zmanjšanje emisij, ki bodo primernejše za določen sektor in 

geografsko območje; 

18. poudarja, da je tehnologija za zajemanje in skladiščenje ogljika še na zelo eksperimentalni 

ravni in da je treba še dokazati njene dejanske možnosti za zmanjšanje emisij CO2 ter 

njeno varnost in okoljsko trajnost; 

19. vendar pa ugotavlja, da za doseganje ciljev, določenih v časovnem načrtu, Komisija 

preveč optimistično zaupa takšni tehnologiji ter ji pripisuje vlogo odrešitelja, zato je 

verodostojnost celotnega sporočila vprašljiva; 

 

Proizvodnja električne energije 

20. poziva Komisijo, naj pripravi novo in podrobno presojo vplivov, ki bo upoštevala zadnje 

scenarije EU glede mešanice energetskih virov zaradi načrtov za postopno ukinitev 

jedrske energije, ki so jih posamezne države članice začele sprejemati po nesreči v 

Fukušimi; 

                                                 
1 COM(2011)0370. 
2 Druga alineja člena 192(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
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Promet 

21. pozdravlja napredek, ki so ga dosegli proizvajalci vozil pri zmanjševanju emisij CO2 

osebnih avtomobilov in ki presega pričakovanja, ter poudarja pomen izboljšanja 

učinkovitosti porabe goriv, pnevmatik in aerodinamike; priporoča Komisiji, da v primeru 

prihodnjega predlaganja vsakršnih strožjih omejitev za povprečne emisije CO2 novih 

avtomobilov, te vendar ostanejo industrijsko izvedljive in ekonomsko vzdržne, pri tem pa 

je treba upoštevati razvoj tehnologije in trga; 

Kmetijstvo 

22. poziva Komisijo in države članice, naj ne spodbujajo uporabe kmetijskih zemljišč za 

druge namene ali proizvodnje kot za proizvodnjo hrane; poziva Komisijo, naj zaščiti in 

obnovi zapuščena območja; 

23. opozarja Komisijo, da "ozelenitev" ("greening"), kot je bila predstavljena v zakonodajnih 

predlogih prihodnje SKP 2014–2020, za kmetovalce dejansko ne bo ne uspešna ne 

učinkovita; zato poziva Komisijo, naj pred sprejemanjem sklepov oceni ozemeljsko 

stanje, pri čemer mora upoštevati bližnje in/ali sosednje razsežnosti ozemlja; 

24. glede na to priporoča razmislek o pomoči za "ozelenitev" v okviru prihodnje SKP kot 

pomoči, ločeni od neposrednih in/ali neobveznih pomoči; 

Zaposlovanje 

25. opozarja, da bo z novimi "zelenimi delovnimi mesti" zelo težko v celoti uravnavati 

ogromne izgube v industrijski strukturi in s tem povezanim zaposlovanjem, do katerih 

prihaja zaradi "podnebnega dampinga", oz. tega vsaj kratkoročno oziroma avtomatično ne 

bo mogoče storiti; 

26. je zaskrbljen, da države članice ne bodo več mogle kriti socialnih stroškov "podnebnega 

dampinga", če se bo obdobje velikega pritiska trgov na stabilnost njihovih proračunov 

nadaljevalo; zato poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne in potrebne protidampinške 

ukrepe; 

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. it 

 

 


