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B9-0045/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o evropskem zelenem dogovoru
(2019/2956(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja,

– ob upoštevanju Konvencije o biološki raznovrstnosti,

– ob upoštevanju sporazuma, sprejetega na 21. konferenci pogodbenic UNFCCC 
(COP21) 12. decembra 2015 v Parizu (v nadaljnjem besedilu: Pariški sporazum),

– ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah 
(IPCC) z naslovom Globalno segrevanje za 1,5 °C, njegovega petega ocenjevalnega 
poročila (AR5) in zbirnega poročila, njegovega posebnega poročila o podnebnih 
spremembah in zemljiščih ter njegovega posebnega poročila o oceanih in kriosferi v 
spreminjajočem se podnebju,

– ob upoštevanju ocenjevalnega poročila o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih 
storitvah Medvladne platforme o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah 
(IPBES) z dne 31. maja 2019,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in 
okoljskih razmerah1,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

1. pozdravlja sporočilo Komisije o evropskem zelenem dogovoru in podpira njegov cilj, 
da EU preoblikuje v bolj trajnostno gospodarstvo ter v pravičnejšo in uspešnejšo 
družbo, pri tem pa čim prej postopno odpravi fosilna goriva in do leta 2050 doseže 
podnebno nevtralnost v Evropi;

2. odločno poudarja, da bi morala zeleni dogovor in model za preoblikovanje naše družbe, 
temeljiti na treh med seboj povezanih stebrih, ki bi se medsebojno krepili: zeleni steber 
za doseganje podnebnih ciljev, ohranjanje narave in zdravo okolje, rdeči steber za 
zagotovitev čvrste socialne razsežnosti zelenega dogovora in finančni steber, v okviru 
katerega bi bilo treba zagotoviti zadostna finančna sredstva za doseganje teh ciljev;

3. poudarja, da Evropa nujno potrebuje nov trajnostni gospodarski model, ki bo združeval 
napredek na socialnem in okoljskem področju, zmanjšal neenakosti in povečal blaginjo 
vseh, ne da bi bil kdo zapostavljen;

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.
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4. želi spomniti na cilje Pariškega sporazuma, konvencije o biološki raznovrstnosti, cilje 
Združenih narodov za trajnostni razvoj in evropski steber socialnih pravic; znova 
poudarja, da bi moral evropski zeleni dogovor Evropo usmeriti na pot dolgoročne 
trajnostne rasti, blaginje in dobrega počutja, pri čemer je treba zagotoviti, da bodo naše 
okoljske, gospodarske in socialne politike zagotavljale pravičen prehod ter utrle pot 
pozitivnim in trajnostnim družbenim, industrijskim in gospodarskim spremembam, ter 
ustvariti in ohraniti visokokakovostna delovna mesta, zmanjšati socialne neenakosti in 
neravnovesja med državami članicami ter razlike v stopnji gospodarskega razvoja, 
odpraviti geografske razlike ter razlike med spoloma in med generacijami;

5. opozarja, da so izredne okoljske in podnebne razmere med najpomembnejšimi izzivi za 
človeštvo in da morajo vse države ter akterji po vsem svetu storiti vse za boj proti njim; 
poudarja vlogo EU kot svetovne voditeljice pri podnebnih ukrepih, zlasti glede na izstop 
Združenih držav Amerike iz Pariškega sporazuma, pa tudi glede na neuspešna pogajanja 
na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP25) v Madridu;

6. ponovno poudarja, da mora ta preobrazba potekati v skladu s cilji OZN za trajnostni 
razvoj, tako da bi se EU odmaknila od svojega gospodarskega modela, ki spodbuja 
nastajanje odpadkov in izčrpavanje virov, in namesto tega prevzela model človekovega 
razvoja, ki je združljiv z zdravim planetom; v zvezi s tem poudarja, da mora evropski 
zeleni dogovor pospešiti novo industrijsko revolucijo, ki združuje najpomembnejše 
socialne pravice, okoljsko integriteto, regionalno kohezijo, trajnost in industrije, ki bodo 
kos izzivom prihodnosti in ki bodo konkurenčne na svetovni ravni, to pa v korist večine 
in ne le nekaterih;

7. ponavlja, da je treba prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo in trajnostno družbo 
izvesti v povezavi z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic, da bi ustvarili 
Evropo, kjer bo v ospredju socialna kohezija, kjer bodo plače, delovni pogoji in socialne 
pravice boljši, ne pa šibkejši, ki bo konkurenčna v svetovnem merilu zaradi i znanja, 
trajnosti in inovacij, ne pa zaradi nižjih plač, manjših pravic in bolj negotovih delovnih 
pogojev; zahteva, da so vse pobude, sprejete v okviru evropskega zelenega dogovora, v 
celoti skladne z evropskim stebrom socialnih pravic, ki se meri s celovitimi okoljskimi 
in socialnimi kazalniki;

Povečanje ambicioznosti ciljev EU glede podnebja za leti 2030 in 2050

8. poziva k ambicioznemu evropskemu podnebnemu zakonu s pravno zavezujočim ciljem, 
da bi najpozneje do leta 2050 dosegli ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov, 
pri čemer bi bil vmesni cilj vsaj 55 % do leta 2030, in da bi določili cilj za leto 2040; 
poziva Komisijo, naj v naslednjih dveh letih pripravi vse potrebne zakonodajne in 
nezakonodajne predloge ter tako zagotovi, da bodo vsi sektorji prispevali k doseganju 
ciljev zmanjšanja emisij; poziva Svet, naj do junija 2020 sprejme cilj za leto 2030 v 
skladu s Pariškim sporazumom; pričakuje, da bodo razprave o vseh odprtih vprašanjih v 
zvezi s pravilnikom za Pariški sporazum, vključno s členom 6, zaključene na konferenci 
COP 26 v Glasgowu;

9. meni, da je treba sistem EU za trgovanje z emisijami ustrezno spremeniti, če naj ti cilji 
bistveno vplivajo na ceno ogljika, zlasti s povečanjem linearnega faktorja zmanjšanja in 
zmanjšanjem brezplačne dodelitve pravic, ki odraža tehnični napredek;
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10. meni, da je pri doseganju novih ciljev pomembna tudi obdavčitev; zlasti poziva 
Komisijo in Svet, naj revidirata direktivo o obdavčitvi energije2 in ukineta davčne 
oprostitve za gorivo v letalskem in pomorskem prometu; poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da pri tej reviziji ne bo prišlo do povečevanja neenakosti in dodatnih stroškov za 
najrevnejše v družbi;

11. ponovno poudarja, da je treba vse ustrezne instrumente politike, povezane s podnebjem, 
čim prej pregledati in uskladiti z ambicioznejšimi podnebnimi cilji EU, da bi zagotovili 
dodatno zmanjšanje toplogrednih plinov;

12. poziva k hitremu sprejetju ambicioznega mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah, 
ki bo združljiv s STO, da bi okrepili globalne podnebne ukrepe in ustvarili enake 
konkurenčne pogoje za evropske industrijske panoge, hkrati pa zagotovili delitev 
bremena med velikimi svetovnimi gospodarstvi in upoštevali vpliv takšnih ukrepov na 
države v razvoju; pozdravlja stališče Komisije, da bi bil takšen mehanizem alternativa 
ukrepom za selitev virov ogljikovega dioksida, ki se trenutno uporabljajo v sistemu EU 
za trgovanje z emisijami; poziva Komisijo, naj zagotovi usklajenost vseh mehanizmov 
za zaščito pred selitvijo virov ogljikovega dioksida, da bi se preprečilo dvojno, 
neučinkovito ali nezadostno varstvo;

13. poziva k novi, ambicioznejši strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, da 
bi se ustrezno odzvali na podnebne razmere na svetu; poudarja, da je sedanja strategija 
EU za prilagajanje podnebnim spremembam nosilcem odločanja pomagala pri pripravah 
na podnebna tveganja in pomagala zagotoviti, da bodo vprašanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami vključena v politike in proračune na ravni EU; vendar opozarja, da je v 
EU in njenih državah članicah potrebnih več prizadevanj na področjih zaščite pred 
podnebnimi spremembami, krepitve odpornosti, preprečevanja in pripravljenosti;

14. poudarja, da mora Evropski podnebni pakt združiti državljane, regije, lokalne skupnosti, 
civilno družbo, sindikate in industrijo kot akterje na poti k podnebni nevtralnosti, kar pa 
mora temeljiti na resničnem dialogu in udeležbi, tudi pri oblikovanju in izvajanju 
politik, pri čemer bodo vsi, ki se jih to tiče na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, 
izrazili svoje mnenje; meni, da je pomembno sodelovati z deležniki iz energetsko 
intenzivnih sektorjev in ustreznimi socialnimi partnerji, zlasti delavci, nevladnimi 
organizacijami in akademiki, pri čemer je treba oblikovati sektorske podnebne pakte, ki 
lahko prispevajo k iskanju trajnostnih rešitev pri prehodu na ogljično nevtralna 
gospodarstva;

15. ponavlja, da je bistvenega pomena, da se državljanom EU zagotovi dejanski dostop do 
sodnega varstva, ki ga zagotavlja Aarhuška konvencija, tako da se javnosti omogoči, da 
pred sodiščem EU izpodbija zakonitost odločitev institucij EU, ki vplivajo na okolje; 
zato meni, da bi bilo treba uredbo o Aarhuški konvenciji spremeniti in odpraviti 
neskladnost EU s konvencijo;

Krepitev socialne razsežnosti zelenega dogovora

16. poudarja, da bi moral evropski zeleni dogovor dejavno prispevati k doseganju ciljev 
OZN za trajnostni razvoj v skladu s cilji Evropske unije, vključno z dobrim počutjem 

2 UL L 283, 31.10.2003, str. 51.
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ljudi, trajnostnim razvojem, enakostjo spolov ter solidarnostjo med generacijami; 
poudarja, da je treba zeleni dogovor obravnavati kot sporazum za državljane, ki 
zagotavlja pravičen prehod, pa tudi trajnostno rabo in pravično razdelitev virov;

17. v zvezi s tem poziva k paktu za trajnostni razvoj, ki bi socialne in okoljske cilje postavil 
ob bok gospodarskim; meni, da bi moral novi pakt dopolnjevati pakt za stabilnost in 
rast, s čimer bi se razrešila velika protislovja v smislu socialne in okoljske pravičnosti;

18. poudarja, da je treba reformirati proces evropskega semestra in ga preoblikovati v 
proces evropskega semestra za trajnostni razvoj, ki bo usklajeval gospodarske, socialne 
in okoljske politike za doseganje ciljev OZN za trajnostni razvoj; poudarja, da je treba 
pri tej reformi enakovredno obravnavati okoljske, socialne in ekonomske kazalnike;

19. se zaveda, da bo prehod na ogljično nevtralnost prinesel bistvene spremembe v 
proizvodnji, potrošnji in delovnih vzorcih v Evropi; zato poziva k pripravi celovitega 
akcijskega načrta za izvajanje načel evropskega stebra socialnih pravic na ravni EU, 
tudi za izvajanje evropskega jamstva za otroke, za dostojne plače, krepitev kolektivnih 
pogajanj, pobudo za cenovno dostopna stanovanja, odpravljanje energetske revščine, 
uvedbo direktive o dostojnih delovnih pogojih ter pravni okvir za digitalne pravice 
delavcev, kot je pravica do odklopa; hkrati poziva države članice, naj izvajajo evropski 
steber socialnih pravic na nacionalni ravni, da bi zagotovili enake možnosti in dostop do 
trga dela, poštene delovne pogoje, socialno zaščito in vključevanje v hitro 
spreminjajočem se svetu;

20. poziva k obvezni družbeni odgovornosti podjetij, da bi izboljšali trajnost njihovega 
delovanja; poudarja, da je treba znatno okrepiti demokracijo na delovnem mestu, da bi 
izboljšali delovne pogoje in zagotovili ustrezno udeležbo delavcev v postopkih 
prestrukturiranja; poudarja, da mora izvajanje evropskega zelenega dogovora 
vključevati socialne partnerje in civilno družbo, da bi ogljično nevtralnost dosegli na 
pravičen, vključujoč in socialno trajnosten način;

Zagotavljanje čiste, cenovno ugodne in varne energije

21. opozarja, da je načelo „energijska učinkovitost na prvem mestu“ bistveno za zmanjšanje 
energetske odvisnosti EU in emisij iz proizvodnje energije, hkrati pa zagotavlja lokalna 
delovna mesta v prenovi na področju energetske učinkovitosti in zmanjšuje stroške 
energije za državljane; poziva k reviziji direktive o energetski učinkovitosti3 in direktive 
o energetski učinkovitosti stavb4 ter k okrepitvi njunega izvajanja, pri čemer je treba 
posebno pozornost nameniti ranljivim državljanom;

22. opozarja, da bi morala biti evropska strategija za energetsko varnost popolnoma v 
skladu s ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050 in zanesljive oskrbe; poziva 
Komisijo, naj obravnava tveganja, povezana z motnjami v oskrbi, da bi se zmanjšali 
uporaba dragih uvoženih goriv, izpostavljenost pretresom zaradi cen in sistemska 
povišanja cen; Komisijo poziva tudi, naj strategijo prilagodi tako, da bo upoštevala vse 
večjo potrebo po električni energiji, ki izhaja iz prizadevanj za razogljičenje, kot je 
elektrifikacija industrijskih procesov in prometa, pa tudi iz vse večje porabe energije, 

3 UL L 315, 14.11.2012, str. 1.
4 UL L 153, 18.6.2010, str. 13.
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povezane z uporabo interneta stvari;

23. poudarja, da bi moral energetski sistem EU v prihodnosti temeljiti na obnovljivih virih 
energije, in sicer s hitro opustitvijo fosilnih goriv, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
razlike med državami članicami, začenši s postopnim opuščanjem subvencij za fosilna 
goriva do leta 2020; poudarja, da bodo morali vsi sektorji začeti več uporabljati energijo 
iz obnovljivih virov, če želimo izpolniti cilje EU na področju podnebja in trajnosti;

24. pozdravlja zavezo Komisije, da bo obravnavala energijsko revščino tako, da bo v letu 
2020 pripravila smernice za države članice; poziva k ciljno usmerjenim ukrepom v 
tesnem sodelovanju z državami članicami in izmenjavi najboljših praks, da bi zmanjšali 
energijsko revščino, hkrati pa podpirali enak dostop do financiranja za prenove za 
povečanje energetske učinkovitosti;

25. je seznanjen, da namerava Komisija predlagati novo pobudo o prenovi in spodbujati 
obsežno prenovo javnih in zasebnih stavb; zlasti pozdravlja poudarek na prenovi 
socialnih stanovanj, da bi pomagali energetsko revnim gospodinjstvom, ter obnovi šol 
in bolnišnic; poziva k enakemu dostopu do financiranja za prenove za povečanje 
energetske učinkovitosti;

26. izraža zadržke glede morebitne vključitve emisij stavb v sistem EU za trgovanje z 
emisijami; poudarja, da morebitna vključitev emisij stavb v ta sistem v nobenem 
primeru ne bi smela prenesti bremena razogljičenja na naše državljane;

27. poziva Komisijo, naj nujno pregleda regulativni okvir za energetsko infrastrukturo, 
vključno z uredbo TEN-E5, da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost; poudarja, 
da bi bilo treba uredbo TEN-E pregledati pred dokončanjem novega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027; poudarja, da je treba dokončati evropski trg 
energije iz obnovljivih virov in povečati učinkovitost z izboljšanjem medsebojnih 
povezav;

Zavezanost industrije čistemu in krožnemu gospodarstvu

28. pozdravlja osredotočenost Komisije na krožno gospodarstvo in z zanimanjem pričakuje 
nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo; poudarja, da so potrebni celovit pristop in 
ukrepi za preoblikovanje evropskega gospodarstva v resnično trajnosten in krožni 
model, pri čemer je treba načelo krožnosti vključiti v vse sektorje politike;

29. se strinja, da je treba hitro ukrepati, zlasti v sektorjih z največjo porabo virov, vključno s 
sektorji tekstila in gradbeništva; poziva k ambicioznim predlogom za reševanje 
problema uporabe plastike in mikroplastike, vključno z nenamernim sproščanjem 
mikroplastičnih delcev in plastično embalažo; podpira pristop glede krožne zasnove in 
določitev minimalnih zahtev za preprečevanje dajanja okolju škodljivih izdelkov na trge 
EU, vendar poudarja, da morajo biti te zahteve trdne in skladne s podnebnimi in 
okoljskimi ambicijami EU; poziva Komisijo, naj zagotovi cikle nestrupenih materialov, 
in sicer z večjo zamenljivostjo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, omogočanjem 
krožnosti in zmanjšanjem vpliva kemikalij na zdravje ljudi in okolje;

5 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.
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30. poudarja pomen spoštovanja hierarhije ravnanja z odpadki; poziva k ambicioznim 
ciljem za preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo ponovno uporabo, vključno s 
prepolovitvijo količine živilskih odpadkov do leta 2030; podpira namero Komisije, da 
bo odpravila izvoz odpadkov iz EU;

31. pozdravlja nameravano pripravo novega zakonodajnega predloga za zagotovitev varne, 
krožne in trajnostne vrednostne verige baterij za vse baterije; poudarja, da je treba v 
Evropi vzpostaviti močno in trajnostno vozlišče za baterije in shranjevanje, saj ima 
shranjevanje energije velik potencial za zmanjšanje emisij v cestnem in pomorskem 
prometu, pa tudi v električnih sistemih in pri ogrevanju; poudarja, da bi morala biti 
uporaba energije, povezane s proizvodnjo in uporabo baterij, v skladu s cilji za 
zmanjšanje emisij CO2 in večjo uporabo obnovljivih virov energije;

32. poziva Komisijo, naj vzpostavi pravni okvir za spodbujanje trajnostne potrošnje, zlasti z 
namenom podaljšanja življenjske dobe izdelkov, uvedbe pravice do popravila za 
potrošnike in prepovedi vgrajene zastarelosti naprav; poudarja tudi, da bi morali imeti 
potrošniki dostop do zanesljivih in jasnih informacij o tem, kako proizvodi vplivajo na 
okolje in družbo;

33. poziva Komisijo, naj predlaga novo evropsko industrijsko strategijo za podnebno 
nevtralno industrijo, pri tem pa naj ohrani in razvija mednarodno konkurenčnost ter se 
izogiba selitvi evropske industrije; poudarja, da bi se morala ta strategija osredotočiti na 
razvoj in ustvarjanje vrednostnih verig za ekonomsko uspešne in trajnostne proizvode, 
postopke in poslovne modele, kar bi pomenilo resnično preoblikovanje industrijske 
proizvodnje, cilj tega pa bi bil doseči podnebno nevtralnost in krožnost ter spodbuditi 
zasebne in javne naložbe;

34. meni, da bi morala industrijska strategija, kot predlagano, vključevati zeleno in 
digitalno preoblikovanje, vključno z ustreznim upoštevanjem energetskega prehoda in 
učinkov na delovno silo, pa tudi prekvalifikacije in izpopolnjevanja delavcev; poziva 
Komisijo, naj natančno preuči regionalno razsežnost te strategije in tako imenovano 
strategijo pametne specializacije, ki se je izvajala do zdaj; vztraja, da je treba v 
strategijo vključiti prenovljen in okrepljen socialni dialog, v katerem bodo delavci 
povsem vključeni v oblikovanje in opredelitev strategije;

35. poziva Komisijo, naj spodbuja in ozavešča o novih trajnostnih poslovnih modelih, ki 
temeljijo na spreminjajočem se vedenju na področju najema in delitve blaga in storitev, 
a naj poskrbi, da bodo ostali cenovno dostopni, ter naj zagotavlja visoko raven varstva 
potrošnikov in delavcev; poudarja potencial zelenega in socialnega javnega naročanja 
pri prehodu na trajnostno gospodarstvo; v zvezi s tem pozdravlja zaveze Komisije, da 
bo predlagala nadaljnjo zakonodajo in smernice za zelena javna naročila, vendar 
poudarja, da je pomembno tudi docela uporabljati socialna in inovacijska merila;

Pospešen prehod v trajnostno in pametno mobilnost

36. meni, da je izjemno pomembno doseči celovit prehod prometnega sektorja na trajnostno 
mobilnost brez emisij, hkrati pa zaščititi pravice delavcev in njihove socialne razmere 
ter zagotoviti cenovno dostopno mobilnost za vse; poudarja, da je treba spoštovati 
načelo „onesnaževalec plača“, zlasti pri cestnih pristojbinah;
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37. poziva Komisijo, naj oblikuje dolgoročno celovito strategijo za promet, da bi EU lahko 
dosegla svoje podnebne cilje, hkrati pa zagotovi dobro delujoč notranji trg; vztraja, da je 
potrebnih več ukrepov za zmanjšanje emisij iz prometa, zlasti v letalskem in 
pomorskem sektorju; v zvezi s tem podpira zmanjšanje brezplačno dodeljenih pravic za 
letalske prevoznike v sistemu EU za trgovanje z emisijami; poziva tudi k hitri vključitvi 
pomorskega sektorja v sistem trgovanja z emisijami, kar naj spremljajo ambiciozni 
predlogi za okolju prijaznejša pristanišča; poudarja, da niti ukrepanje niti neukrepanje 
na svetovni ravni ne bi smelo ovirati zmožnosti EU, da sprejme svoje ambicioznejše 
ukrepe; priznava potencial, ki ga imajo trajnostna letalska goriva pri zmanjševanju 
emisij v letalstvu, in poziva k zakonodajnim ukrepom, ki bodo podpirali uporabo 
obstoječih in prihodnjih rešitev;

38. vztraja tudi, da morajo standardi za gorivo prispevati k prehodu, ki ne more temeljiti 
zgolj na tržno osnovanem sistemu; zato poziva Komisijo, naj predlaga druge ukrepe, 
vključno z izboljšanjem kakovosti goriva v ladijskem prometu, tako da prepove uporabo 
težkega kurilnega olja v vodah EU in prepove izpust odpadkov iz pralnikov v odprte 
vode;

39. odločno nasprotuje razširitvi sistema trgovanja z emisijami na cestni promet; meni, da 
bi bilo treba okrepiti posebno zakonodajo o standardih emisijskih vrednosti CO2 za 
avtomobile in kombinirana vozila, pa tudi za tovornjake, ki niso bili navedeni v 
sporočilu; pozdravlja tudi namero o pregledu standardov za emisije onesnaževal zraka 
pri vozilih; poudarja, da so nujno potrebni strogi standardi Euro 7 za avtomobile in 
kombinirana vozila ter za težka vozila, da bi ublažili posledice onesnaženosti zraka za 
zdravje ljudi in okolje;

40. poziva Komisijo, naj pripravi zavezujoče in izvršljive cilje, ki bodo utrli pot 
elektrifikaciji cestnega prometa; poudarja, da pobude za povečanje proizvodnje in 
uporabe trajnostnih alternativnih goriv ne bi smele temeljiti na uporabi netrajnostnih 
biogoriv niti ne prispevati k učinku odvisnosti od ogljika;

41. poudarja, da je treba nujno pregledati direktivo o vzpostavitvi infrastrukture6 za 
alternativna goriva in določiti zavezujoče cilje za države članice; meni, da je izredno 
pomembno zagotoviti zadostne naložbe v razvoj ustrezne infrastrukture za 
brezemisijsko mobilnost, vključno z intermodalnimi platformami; poudarja vlogo 
instrumenta za povezovanje Evrope pri podpiranju prehoda na pametno, trajnostno in 
varno mobilnost v EU;

42. poziva Komisijo, naj si še bolj prizadeva za izboljšanje povezljivosti evropskega 
železniškega omrežja – zlasti mednarodnih povezav –, da bi železniški potniški promet 
postal bolj privlačen za potovanja na dolge razdalje; zato poziva tudi k izboljšanju 
zmogljivosti za železniški promet in promet po celinskih plovnih poteh;

„Od vil do vilic“: zasnova poštenega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema

43. poziva Komisijo, naj s pomočjo pobude „od vil do vilic“ oblikuje resnično dolgoročno 
vizijo za evropski trajnostni in konkurenčni prehranski sistem, ki bo jamčil dostop do 
zdravih in visokokakovostnih proizvodov z zavezujočimi cilji za kmetijstvo na področju 

6 UL L 307, 28.10.2014, str. 1.
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biotske raznovrstnosti, podnebja, onesnaževanja zraka in vode, rabe pesticidov in 
degradacije tal, prav tako pa naj obravnava vprašanja trajnosti, povezana s potrošnjo, 
zdravjem in trgovino, varuje visoko raven zdravja in dobrobiti živali ter spodbuja 
vzajemnost proizvodnih standardov EU z vsemi trgovinskimi partnerji;

44. poudarja, kako pomembna je vloga evropskih kmetov in ribičev pri upravljanju prehoda 
na pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem, pri čemer je treba zagotoviti 
njihovo preživetje in pravičen dohodek;

45. želi spomniti, da približno 10 % emisij toplogrednih plinov EU povzroči kmetijstvo, ki 
pa lahko z dobrim upravljanjem tal, kmetijskim gozdarstvom, varstvom biotske 
raznovrstnosti in drugimi tehnikami gospodarjenja z zemljišči Uniji tudi pomaga 
zmanjšati emisije; priznava, da ima svetovno kmetijstvo potencial, da do leta 2050 letno 
prihrani približno 3,9 gigaton ekvivalenta CO2, kar je približno 8 % aktualnih svetovnih 
emisij toplogrednih plinov;

46. poudarja, da je treba skupno kmetijsko politiko in strategijo „od vil do vilic“ oblikovati 
skupaj na evropski ravni, da bi se medsebojno dopolnjevali in ščitili pravično ravnotežje 
med proizvodnjo, zdravjem potrošnikov in okoljem, dodeliti pa jima je treba ustrezna 
sredstva, da bi lahko okrepili položaj kmetov v agroživilski preskrbovalni verigi;

47. podpira trajnostno in učinkovito SKP, ki dejavno spodbuja kmete k doseganju več 
okoljskih in podnebnih koristi, tudi z višjimi skupnimi standardi in obveznimi 
zahtevami, zlasti za ekosheme, ki kmetom zagotavljajo širok nabor orodij, prilagojenih 
posebnim naravnim pogojem za učinkovitejšo uporabo osnovnih virov in surovin v 
proizvodnji hrane, za izboljšanje biotske raznovrstnosti in tal, povečanje skladiščenja 
ogljika, ohranjanje občutljivih habitatov, prispevanje h krožnemu gospodarstvu, 
zmanjšanje količine odpadkov v proizvodnem ciklu in odpravo subvencij, ki škodijo 
podnebju;

48. znova poudarja, da je zmanjšanje uporabe pesticidov eden od prednostnih ciljev za 
trajnostno kmetijstvo, da bi preprečili obsežno kontaminacijo hrane, tal in vodnih virov 
ter zmanjšanje biotske raznovrstnosti, pa tudi negativne učinke na zdravje ljudi; zato 
poziva Komisijo, naj uvede obvezni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni cilj za vso 
Evropo za zmanjšanje pogostosti uporabe pesticidov;

49. poudarja, da so za zagotovitev zadostne visokokakovostne in hranljive hrane za rastoče 
prebivalstvo ter za zmanjšanje izgube hrane in živilskih odpadkov potrebne naložbe v 
inovacije, pametne kmetijske tehnike in kmetijsko-ekološke proizvodne metode, kot je 
zajemanje metana iz gnoja in učinkovitejša uporaba gnojil, da bi dosegli ogljično 
nevtralen kmetijski sistem v EU;

50. poudarja, da bi bilo treba od 30 % proračuna Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo za obdobje 2021–2027, rezerviranega za podnebne ukrepe, najmanj 25 % 
nameniti za varstvo morskega okolja; se zaveda, da lahko ribiški sektor prispeva k bolj 
zdravi in podnebju prijazni prehrani; še posebej poudarja, da mora sektor delovati v 
skladu z okoljskimi, podnebnimi in trajnostnimi cilji EU in torej zagotavljati varstvo 
morskih ekosistemov in trajnost ribjih staležev; poudarja, da je treba evropskim ribičem 
ustrezno pomagati pri prehodu na trajnostni ribolov;
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51. poziva k reviziji uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom7 in uvedbi 
evropskega sistema za označevanje hranilne vrednosti na embalaži, da se prepreči 
razdrobljenost enotnega trga in zagotovi objektivno, pregledno in potrošniku prijazno 
označevanje hranilne vrednosti na vseh proizvodih, pri čemer je treba upoštevati 
potrošniške raziskave; poziva k izboljšanju obveznega označevanja države porekla živil 
in navajanju jasnih informacij o njihovem okoljskem odtisu, da se bodo lahko potrošniki 
odločali za okolju prijaznejša živila; poziva tudi k označevanju proizvodne metode; želi 
spomniti, kako pomembno je, da se živila neposredno opremijo s preglednimi in 
potrošniku prijaznimi oznakami; meni, da lahko informacije, ki se zagotavljajo z 
digitalnimi sredstvi, sicer dopolnjuje informacije na oznakah, nikakor pa jih ne morejo 
nadomestiti;

52. poziva Komisijo, naj še naprej obravnava problematiko neenakih standardov kakovosti 
živil na enotnem trgu in zagotovi, da bodo imeli vsi Evropejci dostop do enako 
kakovostne hrane; poudarja, da imata pri spodbujanju uživanja zdrave in trajnostne 
hrane temeljno vlogo izobraževanje in ozaveščanje;

Ohranjanje in obnova ekosistemov in biotske raznovrstnosti

53. pozdravlja zavezo, da se pred 15. konferenco pogodbenic Konvencije o biološki 
raznovrstnosti pripravi nova strategija za biotsko raznovrstnost za leto 2030; poudarja, 
da bi se morala EU zavzemati za velikopotezni sporazum o okviru za biotsko 
raznovrstnost po letu 2020 z jasnimi cilji; meni, da je treba do leta 2030 v EU in na 
globalni ravni nujno zaustaviti trend upada biotske raznovrstnosti in ga obrniti;

54. močno obžaluje, da EU ne izpolnjuje svojih obstoječih zavez o biotski raznovrstnosti na 
podlagi ciljev iz Aičija ali sedanje strategije za biotsko raznovrstnost; poudarja, da mora 
strategija EU za biotsko raznovrstnost za leto 2030 vsebovati pravno zavezujoče cilje za 
EU in države članice, poleg tega je treba zagotoviti dovolj sredstev in instrumente, da se 
bodo lahko ti cilji tudi izpolnili in se bo stanje biotske raznovrstnosti bistveno 
izboljšalo;

55. poudarja, da je treba povečati zavarovana območja ter izboljšati njihovo povezljivost in 
upravljanje na kopnem in na morju; je seznanjen, da Komisija namerava opredeliti 
ukrepe za izboljšanje in obnovo poškodovanih ekosistemov ter predlagati načrt za 
obnovo narave; poudarja, kako pomembno je, da se v tem načrtu zajamejo vsi 
ekosistemi in se v ta namen uvedejo tudi pravno zavezujoči instrumenti in cilji;

56. opozarja, da so gozdovi nepogrešljivi za naš planet in biotsko raznovrstnost; pozdravlja, 
da namerava Komisija pripraviti novo strategijo za gozdove in obravnavati globalno 
krčenje gozdov; poziva k ambiciozni novi strategiji za gozdove in ukrepom za 
pogozdovanje, ki morajo temeljiti na trajnosti ter morajo varovati in obnavljati biotsko 
raznovrstnost in blažiti podnebne spremembe; poleg tega poudarja, da je treba uvesti 
ukrepe za preprečevanje gozdnih požarov;

57. poudarja, da je treba sprejeti stroge regulativne ukrepe na podlagi potrebne skrbnosti in 
zagotoviti, da proizvodi, ki vstopijo na trg EU, v nobeni fazi dobavne verige ne 
prispevajo h krčenju gozdov, izgubi biotske raznovrstnosti, poslabšanju okolja ali 

7 UL L 304, 22.11.2011, str. 18.
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kršitvam človekovih pravic; meni, da bi morali ukrepi EU proti krčenju gozdov 
obravnavati glavne vzroke, kot so palmovo olje, soja, govedina in kakav; poziva 
Komisijo, naj karseda hitro opusti vsa biogoriva, za katera obstaja veliko tveganje 
posredne spremembe rabe zemljišč v EU;

58. poudarja, da se morajo cilji evropskega zelenega dogovora odražati v osmem okoljskem 
akcijskem programu, ki mora biti tudi popolnoma usklajen s cilji trajnostnega razvoja in 
spodbujati napredek pri njihovem uresničevanje;

Cilj ničelnega onesnaževanja za nezastrupljeno okolje

59. poudarja, da mora biti akcijski načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal celovita 
in horizontalna strategija za zaščito zdravja državljanov pred degradacijo okolja in 
onesnaževanjem; poudarja, da bi moral biti poudarek te strategije bolj na preprečevanju 
onesnaževanja kot na njegovem zmanjševanju, njen končni cilj pa naj bi bil neto ničelno 
onesnaževanje, obenem pa bi morala strategija obravnavati onesnaževanje, ki izvira iz 
vrste človekovih dejavnosti, kot so industrija, gospodinjstva, promet, turizem in 
kmetijstvo;

60. ponavlja, da mora EU standarde kakovosti zraka povsem uskladiti z najnovejšim 
mednarodnim znanstvenim soglasjem in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; 
meni, da je treba cilje iz direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij8 še poostriti in 
uvesti cilje za zmanjšanje emisij metana, črnega ogljika in živega srebra, če želimo 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja; ponavlja, da je treba medtem 
v celoti izvajati veljavno horizontalno zakonodajo o kakovosti zraka;

61. poudarja, da bi se morali pri reviziji direktive o industrijskih emisijah9 osredotočiti na 
preprečevanje onesnaževanja, usklajevanje s politikami za krožno gospodarstvo in 
razogljičenje; želi v zvezi s tem izpostaviti, da je treba predpise o industrijskih emisijah 
preoblikovati, tako da se prednost nameni proizvodnji čiste energije, kakovosti vode in 
oskrbi, gospodarjenju z viri in zamenjavi problematičnih kemikalij; ponavlja, da je treba 
obravnavati vire onesnaževanja, ki se še ne obravnavajo na ravni EU, kot so emisije 
onesnaževal z ladij v pristaniščih in letal na letališčih;

62. pričakuje, da se bo z novo trajnostno strategijo na področju kemikalij oblikoval 
dolgoročni splošni okvir za politiko o kemikalijah, v katerem se bodo horizontalno 
obravnavali različni relevantni zakonodajni akti in politike, vključno z identifikacijo, 
nadzorom in opuščanjem problematičnih kemikalij v vseh potrošniških izdelkih, zlasti 
kemikalij, ki povzročajo endokrine motnje, kemikalij, ki so rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje, obstojnih kemikalij, nevrotoksinov in imunotoksinov, še 
posebej če so na voljo varnejše alternative, obenem pa pričakuje, da bo okvir zagotavljal 
nezastrupljeno okolje za današnje in prihodnje generacije, zlasti za ranljivo 
prebivalstvo;

63. poudarja, da je nadvse pomembno sprejeti horizontalna merila za identifikacijo 
endokrinih motilcev v vseh sektorjih in učinkovito zmanjšanje splošne izpostavljenosti 
ljudi in okolja tem snovem; zato poziva Komisijo, naj revidira zakonodajo EU o igračah 

8 UL L 344, 17.12.2011, str. 1.
9 UL L 334, 17.12.2011, str. 17.
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in kozmetičnih izdelkih in pri tem kemikalije, ki povzročajo endokrine motnje, 
obravnava enako kot kemikalije, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje, prav tako pa naj revidira zakonodajo o materialih, namenjenih za stik z 
živili, da se zamenjajo endokrini motilci, ki so še vedno v uporabi; poudarja tudi, da 
mora novi celoviti okvir za endokrine motilce zagotavljati, da se bosta upoštevala 
učinek mešanice in kombinirana izpostavljenost;

64. poziva Komisijo, naj sprejme jasne zakonodajne ukrepe proti farmacevtskim sredstvom 
v okolju, ki so v okolje zašli pri proizvodnem procesu zdravil ter njihovi uporabi in 
odlaganju;

Financiranje evropskega zelenega dogovora in zagotavljanje pravičnega prehoda 

65. poudarja, da je treba nove pobude financirati z dodatnimi novimi sredstvi; meni, da 
bomo dodatne naložbe, ki so potrebne za izvajanje evropskega zelenega dogovora, 
zagotovili le s celovitim finančnim načrtom na podlagi usklajenega sklopa predlogov za 
spodbujanje javnih in zasebnih naložb na vseh ravneh (evropski, nacionalni, regionalni 
in lokalni); je prepričan, da bi moralo biti v osrčju tega načrta načelo pravičnega in 
vključujočega prehoda, da bi se lahko dosledno in celostno spopadli z okoljskimi, 
socialnimi in gospodarskimi težavami; meni, da bi moral naložbeni načrt za trajnostno 
Evropo pomagati pri financiranju prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo, pri 
čemer se delavcem, skupnostim in lokalnim oblastem pomaga ter se obravnavajo vse 
večje neenakosti med ljudmi in kraji;

66. poudarja, da za doseganje sedanjih dogovorjenih podnebnih in energetskih ciljev do leta 
2030 vsako leto potrebujemo dodatne javne in zasebne naložbe v višini 260 milijard 
EUR in da je ta številka po mnenju Komisije konzervativno zastavljena; poudarja, da pa 
Računsko sodišče ocenjuje, da za doseganje teh ciljev vsako leto potrebujemo naložbe v 
skupni vrednosti 1115 milijard EUR, in da bi bilo treba znesek, ki ga je predvidela 
Komisija, popraviti navzgor;

67. poziva, naj se sedanji evropski fiskalni okvir revidira in zagotovi ustrezno financiranje 
evropskega zelenega dogovora; pozdravlja, da namerava Komisija sodelovati z 
državami članicami pri pripravi bolj zelenih nacionalnih proračunov, se pa boji, da to 
vseeno ne bo izpolnilo pričakovanj in potreb evropskih državljanov in ozemelj; poziva k 
reviziji veljavne naložbene klavzule v okviru Pakta za stabilnost in rast ter k uvedbi 
zlatega pravila v evropskem fiskalnem okviru, na podlagi katerega se pri izračunu 
javnega primanjkljaja držav članic ne bodo upoštevale javne naložbe za vključujoče in 
pravično blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;

68. pozdravlja, da je svet direktorjev Evropske investicijske banke (EIB) 14. novembra 
2019 sprejel posojilno politiko te banke na področju energije, in meni, da bo ta politika 
pozitivno prispevala k doseganju evropskega zelenega dogovora; poziva k nadaljnji 
reviziji naložbene politike EIB, da se prednostno zagotovi namensko financiranje pobud 
zelenega dogovora, obenem pa upošteva morebitna dodatnost financiranja EIB glede na 
druge vire; poudarja, da je nadvse pomembno, da se to financiranje uskladi z drugimi 
finančnimi instrumenti, saj skupina EIB ne more sama financirati vseh pobud 
evropskega zelenega dogovora; poziva k reviziji okvira upravljanja EIB, tako da se 
poveča demokratična odgovornost;
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69. poudarja, da je treba obravnavati sedanje tržno neravnovesje med majhno ponudbo 
trajnostnih finančnih produktov in velikim povpraševanjem po njih; v zvezi s tem 
pozdravlja, da sta se Parlament in Svet dogovorila o taksonomiji in s tem zagotovila, da 
bodo trajnostne naložbe res trajnostne in se bodo spodbujale zasebne naložbe v te 
dejavnosti; vztraja, da ne moremo pričakovati, da bo zasebni sektor sam dosegel 
potrebno kritično maso, zato mora javni sektor povečati svojo vlogo na trajnostnih 
finančnih trgih;

70. meni, da bi moral biti cilj načrtovane revizije pravil o državni pomoči povečati in 
poenostaviti zmogljivost za naložbe v trajnostne rešitve in konkretna orodja za 
nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, katerih vloga bo bistvenega pomena za 
učinkovito in inovativno izvajanje evropskega zelenega dogovora; vseeno opozarja, da 
revizije ne bi smeli izkoristiti za to, da bi oslabili močan sklop pravil EU o konkurenci, 
temveč bi morali omogočiti legitimno ukrepanje pri izvajanju tega dogovora in 
pravičnem prehodu;

71. pričakuje napredno revizijo evropskega semestra, ki bo vključevala cilje trajnostnega 
razvoja, da bo proces evropskega semestra močno gonilo sprememb v smeri trajnostne 
blaginje za vse v Evropi; zato poziva k bolj celostnemu pristopu k merjenju učinka 
politik na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki presega BDP in se bolj 
osredotoča na blaginjo ljudi; zato poziva, da se cilji in kazalniki o blaginji vključijo v 
celotni cikel evropskega semestra, in sicer v letni pregled rasti, poročilo o mehanizmu 
opozarjanja, skupno poročilo o zaposlovanju in priporočila za posamezno državo;

72. zelo pozdravlja, da se je Komisija po večkratnih pozivih Parlamenta k mehanizmu za 
pravičen prehod zavezala k temu mehanizmu, da nihče ne bo zapostavljen; poudarja, 
kako pomemben je pravičen prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo in da je treba 
predvidevati vnaprej in uporabiti participativen pristop ter s tem zagotoviti, da bo 
prehod koristil vsem delom družbe in se bodo podprle regije, zlasti premogovniške in 
ogljično intenzivne regije, skupnosti in delovna sila v vseh sektorjih, ki jih bo 
razogljičenje najbolj prizadelo, tudi s spodbujanjem razvoja novih projektov in 
tehnologij za te skupnosti priznava, da odškodninski skladi sami ne zagotavljajo 
pravičnega prehoda in da bi morala biti v osrčju vsake politike prehoda celovita 
strategija EU, temelječa na iskrenem dialogu z ljudmi in skupnostmi, ki jih bo prehod 
prizadel, da se te regije razvijejo in modernizirajo ob hkratni preobrazbi industrijskih 
območij, ustvarjanju visokokakovostnih in trajnostnih delovnih mest, socialnimi ukrepi, 
vključno s prekvalificiranjem in izpopolnjevanjem; vztraja, da je treba sklad za pravičen 
prehod financirati z dodatnimi novimi sredstvi ter da mora ta sklad dopolnjevati druge 
dolgoročne politike EU in ne sme škodovati tem politikam;

73. ponavlja, da jasno podpira načelo vključevanja podnebnih vprašanj v večletni finančni 
okvir, ki mora preseči deleže namenske porabe iz vmesnega poročila, kot jih določa 
Komisija; poudarja tudi, da je treba pri odločanju o vseh glavnih programih večletnega 
finančnega okvira in v celotnem ciklu politike upoštevati podnebno in socialno 
razsežnost; v zvezi s tem zahteva preglednejšo, strožjo in celovitejšo metodologijo, 
vključno s posodobitvijo kazalnikov uspešnosti za določanje odhodkov, povezanih s 
podnebjem in biotsko raznovrstnostjo, in za njihovo sledenje, s preprečevanjem 
finančne podpore za škodljive ukrepe ter spremljanjem srednje- in dolgoročnega učinka 
vključevanja podnebnih ukrepov na blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 
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nanje;

74. želi spomniti, da je treba uvesti nove vire lastnih sredstev za proračun EU, zlasti tiste, ki 
se bodo ustvarili z izvajanjem pobud EU za varstvo okolja, kar je Parlament že večkrat 
poudaril, pri čemer pa se ne sme ogroziti načelo univerzalnosti proračuna; pozdravlja 
predlog Komisije iz leta 2018, ki je izhodišče za razpravo o uvedbi lastnih sredstev na 
podlagi prihodkov z dražb v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami ter davka na 
nereciklirano plastično embalažo; meni, da bi moral vsak novi mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah prispevati k financiranju proračuna EU;

75. poziva k ambiciozni dodelitvi sredstev za kohezijsko politiko z izrecnim poudarkom na 
okoljskih izzivih, od katerih se jih najmanj 30 % dodeli za cilj politike v zvezi z okolju 
prijaznejšim, nizkoogljičnim gospodarstvom in odporno Evropo; poudarja, da je treba v 
celoti izvajati koncepte zagotavljanja trajnostne rasti in prilagajanja na podnebne 
spremembe v kohezijski politiki po letu 2020 ter si tudi prizadevati, da se kohezijska 
sredstva ne bodo porabila za naložbe, povezane s proizvodnjo, predelavo, prevozom, 
distribucijo, hrambo ali zgorevanjem fosilnih goriv; opozarja na pomen javnih naložb v 
kohezijski politiki;

Spodbuda za raziskave in inovacije

76. poudarja, da je treba ohraniti ambiciozen proračun programa Obzorje Evropa v višini 
120 milijard EUR v tekočih cenah, da bomo lahko premagali pomembne inovacijske 
izzive pri digitalnem in industrijskem prehodu na podnebno nevtralnost, pri čemer ne 
gre pozabiti, da je treba vsaj 35 % proračuna tega programa nameniti za uresničevanje 
podnebnih ciljev; prosi Komisijo, naj čim bolj izkoristi priložnosti, ki jih ponuja širše 
inovacijsko okolje, temelječe na znanosti in znanju, saj bodo nekatere nove ključne 
omogočitvene tehnologije, na primer strojno učenje, tehnologija razpršene evidence, 
nizkoogljične in krožnemu gospodarstvu prijazne tehnologije, nizkotehnološke rešitve, 
omrežja 5G in kvantno računalništvo bistvenega pomena za doseganje podnebne 
nevtralnosti do leta 2015;

77. poziva k ustreznemu financiranju raziskav in večjemu meddisciplinarnemu sodelovanju 
pri zamenjavi problematičnih kemikalij (tudi tistih, ki se uporabljajo v materialih, 
procesih ali tehnologijah) in razvoju varnejših alternativ kemikalijam, ki so 
problematične zaradi nevarnosti, svojih učinkov in ekonomske upravičenosti, da 
strupenih kemikalij ne bomo zamenjali s snovmi, ki so prav tako ali še bolj 
problematične; poziva Komisijo in države članice, naj omogočijo pregledna javno-
zasebna partnerstva za naložbe v podporo raziskavam varnejših alternativ ter za 
tehnično podporo malim in srednjim podjetjem, zlasti glede tehnične izvedljivosti 
alternativ;

78. poudarja, da se morajo skladi in drugi instrumenti Unije dopolnjevati in da mora biti 
med njimi sinergija, poleg tega je treba okrepiti raziskave in inovacije na področju 
blaženja podnebnih sprememb, prilagajanja, zaščite in obnove biotske raznovrstnosti, 
učinkovite rabe virov in kroženja materialov, ter nizkoogljičnih in brezemisijskih 
tehnologij ter tehnološkega prenosa njihovih rezultatov, pa tudi zbiranje podatkov, da se 
podpre uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora; poudarja, da je treba 
obstoječe okoljske in podnebju prijazne inovativne tehnologije podpreti v smeri 
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pripravljenosti za trg, zlasti na področju povečanja njihovega obsega, infrastrukturnega 
razvoja in sistema oblikovanja cen;

79. vztraja, da je treba podpirati uvajanje na trg, saj je to ključno gonilo za pretvorbo 
bogatega znanja EU v inovacije;

80. poleg tega poudarja, kako pomembno je, da ustvarimo spodbudno okolje za raziskave in 
inovacije, pa tudi raziskovalni in inovacijski ekosistem, ki bo spodbujal razvoj 
prebojnih tehnologij in omogočal testiranje tehnologij in proizvodov, na primer z manj 
reguliranimi testnimi območji ali preskusnimi laboratoriji, večjo sprejemljivostjo 
neuspešnih raziskav in inovacij ter poenostavljeno finančno podporo;

„Ne škoduj“ – vključevanje trajnosti v vse politike EU

81. vztraja, da je treba Pariški sporazum, Konvencijo o biološki raznovrstnosti in agendo za 
trajnostni razvoj do leta 2030 v notranjih in zunanjih politikah izvajati skupaj; poudarja, 
da je treba uporabljati rešitve, ki temeljijo na naravi in prispevajo k varstvu biotske 
raznovrstnosti ter blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje; poudarja, da bi 
moralo biti previdnostno načelo skupaj z načelom „ne škoduj“ vodilo ukrepov EU na 
vseh področjih politike, pri čemer bi bilo treba v največji možni meri upoštevati tudi 
načelo skladnosti politik za razvoj, zlasti na področju razvoja, trgovine, kmetijstva, 
energije in podnebja;

82. poudarja, da je treba podnebne in okoljske cilje vključiti v vse politike EU, tudi v 
trgovinsko; poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo vsi novi sporazumi o trgovini in 
naložbah, ki jih bo podpisala EU, povsem združljivi s Pariškim sporazumom in cilji 
trajnostnega razvoja, ter zagotovi, da bodo okoljske in podnebne določbe pravno 
zavezujoče in izvršljive; poziva Komisijo, naj izvede in objavi celovito oceno skladnosti 
obstoječih in prihodnjih sporazumov s Pariškim sporazumom;

83. poziva Komisijo, naj izpolni prvi scenarij iz dokumenta za razmislek o trajnostni Evropi 
do leta 2030, k čemur jo je že pozval v resoluciji z dne 14. marca 2019 o Letnem 
strateškem poročili o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja10, v kateri je 
med drugim zahteval, da se v načrte EU in držav članic o boljši pripravi zakonodaje 
vključi načelo „najprej trajnost“;

84. poudarja, da morajo poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskih 
sporazumih EU vključevati zavezo za vse podpisnice, da bodo ratificirale in izvajale 
osem temeljnih in štiri prednostne konvencije Mednarodne organizacije dela, pa tudi 
mednarodne večstranske okoljske sporazume, ter bodo pred zaključkom pogajanj 
predložile načrt za ratifikacijo; poudarja, da morajo ta poglavja vključevati učinkovite 
odvračilne ukrepe za primere resnih, dokazanih kršitev okoljskih zavez, vključno s 
trgovinskimi sankcijami, ter da je treba zanje, enako kot za druge dele sporazuma, 
uporabljati splošne mehanizme za reševanje sporov;

85. pozdravlja, da Komisija namerava spodbujati trajnostne dobavne verige, da se povečajo 
koristi krožnega gospodarstva doma in po svetu; poudarja, da tega ni mogoče doseči 
brez predpisanih obveznosti o potrebni skrbnosti v skladu s smernicami OECD, pri 

10 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0220.
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čemer je treba v celoti upoštevati okoljske, socialne in varnostne standarde ter izvajati 
vodilna načela OZN o podjetništvu in človekovih pravicah; pričakuje zakonodajno 
pobudo Komisije o potrebni skrbnosti, ki bo vključevala uvedbo obvezne pregledne in 
delujoče socialne in okoljske sledljivosti v celotni proizvodni verigi;

Vodilna vloga EU v svetu

86. močno podpira nadaljevanje in še okrepitev političnega ozaveščanja na podlagi 
diplomacije EU v okviru zelenega dogovora, ki je bistvena za uveljavljanje podnebnih 
ukrepov in varstva okolja v partnerskih državah in vplivanje na svetovno javno mnenje; 
spodbuja Komisijo in države članice, naj k podnebni in okoljski diplomaciji EU 
pristopijo celostno ter naj poskrbijo za povezave med podnebnimi spremembami, 
varstvom biotske raznovrstnosti, trajnostnim razvojem, kmetijstvom, reševanjem 
sporov, migracijami in humanitarno problematiko, da bi omogočili svetovni prehod na 
ničelne neto emisije, odpornost proti podnebnim spremembam, trajnostni razvoj ter 
prehransko in vodno varnost;

87. poudarja, da bi morali biti vsi zunanjepolitični instrumenti povsem v skladu s cilji EU 
na področju podnebja, biotske raznovrstnosti in okolja; želi spomniti na stališče 
Parlamenta, da bi bilo treba v naslednjem finančnem programskem obdobju z ukrepi 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) najmanj 16 % skupnih finančnih sredstev 
tega instrumenta nameniti za podnebne cilje, medtem ko bilo treba z ukrepi na podlagi 
uredbe o instrumentu za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje 45 % 
skupnih finančnih sredstev nameniti za podnebne cilje, okoljsko upravljanje in varstvo 
okolja, biotsko raznovrstnost in boj proti dezertifikaciji, od tega pa bi bilo treba 30 % 
skupnih finančnih sredstev nameniti za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje;

88. ponavlja, da je treba obravnavati dolgoročne dramatične posledice podnebnih 
sprememb za gospodarski razvoj v državah v razvoju, zlasti v najmanj razvitih državah 
in v malih otoških državah v razvoju; zato poziva, naj se bolj vlaga v odporno 
infrastrukturo v državah v razvoju, da se bo mogoče odzvati na vse hujše naravne 
nesreče;

89. poudarja, da je po podatkih IPCC tradicionalno znanje domorodnih skupnosti 
najpomembnejši vir za preprečevanje podnebnih sprememb, zlasti če upoštevamo, da je 
prav na njihovih ozemljih 80 % preostale biotske raznovrstnosti; poudarja, da je treba 
obravnavati soodvisnost podnebne, okoljske, gospodarske in družbene razsežnosti in 
zlasti neposredne učinke podnebnih sprememb na domorodne skupnosti in neposredno 
življenjsko ogroženost mnogih med njimi, vključno z izoliranimi skupnostmi, ki niso v 
stiku z drugimi;

°

° °

90. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


