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61. ugotavlja, da imajo cene različnih virov 

energije pomembno vlogo pri določanju 

vedenja udeležencev na trgu, vključno z 

industrijo in potrošniki, ter ugotavlja, da 

nezmožnost sedanjega mednarodnega 

okvira politik, da bi popolnoma 

internaliziral zunanje stroške, ohranja 

netrajnostne potrošniške vzorce; ponovno 

opozarja, da bi bil lahko svetovni trg 

ogljika z dovolj visoko trgovalno ceno 

trdna osnova za znatno zmanjšanje emisij 

in vzpostavitev enakih konkurenčnih 

pogojev za industrijo; poziva EU in njene 

partnerice, naj v bližnji prihodnosti 

poiščejo najučinkovitejši način za 

spodbujanje povezav med sistemom 

trgovanja z emisijami EU in drugimi 

trgovinskimi shemami, katerih cilj je 

svetovni trg ogljika, ki bi zagotavljal 

raznovrstnejše možnosti za zmanjševanje, 

večji in likvidnejši trg, preglednost ter 

nazadnje tudi učinkovitejšo razporeditev 

sredstev za energetski sektor in industrijo; 

61. ugotavlja, da imajo cene različnih virov 

energije pomembno vlogo pri določanju 

vedenja udeležencev na trgu, vključno z 

industrijo in potrošniki, ter ugotavlja, da 

nezmožnost sedanjega mednarodnega 

okvira politik, da bi popolnoma 

internaliziral zunanje stroške, ohranja 

netrajnostne potrošniške vzorce; priznava, 

da tržni instrumenti, kot je trg ogljika, niso 

zmožni zagotoviti znatnega zmanjšanja 

emisij, saj se je trg ogljika izkazal za 

neučinkovitega in neproduktivnega; 

poziva EU in njene partnerice, naj v bližnji 

prihodnosti poiščejo mednaroden, 

globalen in pravno zavezujoč normativen 

pristop, ki bi nadomestil sedanji tržni 

pristop; 
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  60a. opozarja na učinke deregulacije in 

liberalizacije mednarodne trgovine, ki sta 

povzročili večjo porabo energije in pretok 

blaga na svetovni ravni ter tako povečali 

koncentracijo toplogrednih plinov v 

ozračju; meni, da bi z zagovarjanjem in 

spodbujanjem lokalne proizvodnje in 

porabe energije s krajšimi verigami 

preskrbe podprli dopolnjevanje v 

mednarodni trgovini namesto konkurence 

na področju proizvodnje, med proizvajalci 

in državami; 

Or. en 

 

 


