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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu 

(2015/2112(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah 

(UNFCCC) in Kjotskega protokola k tej konvenciji, 

– ob upoštevanju 15. konference pogodbenic (COP 15) UNFCCC in pete konference 

pogodbenic kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola (CMP5) od 7. do 

18. decembra 2009 v Københavnu na Danskem, ter københavnskega dogovora, 

– ob upoštevanju 16. konference pogodbenic (COP 29) UNFCCC in šeste konference 

pogodbenic kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola (CMP6), ki sta potekali od 

29. novembra do 10. decembra 2010 v Cancunu v Mehiki, in sporazuma iz Cancuna, 

– ob upoštevanju 17. konference pogodbenic (COP 17) UNFCCC in sedme konference 

pogodbenic kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola (CMP7), ki sta potekali od 

28. novembra do 9. decembra 2011 v Durbanu v Južni Afriki, in zlasti sklepov, ki 

vključujejo durbansko platformo za okrepljeno ukrepanje, 

– ob upoštevanju 18. konference pogodbenic (COP 18) UNFCCC in osme konference 

pogodbenic kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola (CMP8), ki sta potekali od 

26. novembra do 8. decembra 2012 v Dohi v Katarju, in sprejetja svežnja o podnebnih 

spremembah iz Dohe, 

– ob upoštevanju 19. konference pogodbenic UNFCCC (COP 11) in devete konference 

pogodbenic kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola (CMP9), ki sta potekali od 

11. do 23. novembra 2013 v Varšavi na Poljskem, ter oblikovanja Varšavskega 

mednarodnega mehanizma za izgubo in škodo, 

– ob upoštevanju 20. konference pogodbenic (COP 20) UNFCCC in 10. konference 

pogodbenic kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola (CMP10) od 1. do 

12. decembra 2014 v Limi v Peruju ter poziva k podnebnim ukrepom iz Lime, 

– ob upoštevanju 21. konference pogodbenic UNFCCC (COP 21) in 11. konference 

pogodbenic kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola (CMP11), ki bosta potekali 

od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Parizu v Franciji, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. novembra 2009 o strategiji EU za konferenco 

o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15)1, z dne 10 februarja 2010 o izidu 

                                                 
1  UL C 285 E, 21.10.2010, str. 1. 
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konference o podnebnih spremembah (COP 15)1
, z dne 25. novembra 2010 o konferenci 

o podnebnih spremembah v Cancunu (COP 16)2
, z dne 16. novembra 2011 o konferenci 

o podnebnih spremembah v Durbanu (COP 17)3, z dne 22. novembra 2012 o konferenci 

o podnebnih spremembah v Dohi, Katarju (COP 18)4
, z dne 23. oktobra 2013 o 

konferenci o podnebnih spremembah v Varšavi na Poljskem (COP 19)5 in z dne 

26. novembra 2014 o konferenci ZN o podnebnih spremembah v Limi v Peruju (COP 

20)6, 

– ob upoštevanju svežnja EU za podnebne spremembe in energijo iz decembra 2008, 

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 27. marca 2013 „Okvir podnebne in 

energetske politike do leta 2030“ (COM(2013)0169), 

– ob upoštevanju Direktive 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih 

dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v 

Skupnosti7, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 4. februarja 2009 z naslovom 2050: Prihodnost se 

začenja danes – priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih 

spremembah8, z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z 

nizkimi emisijami ogljika do leta 20509 in z dne 5. februarja 2014 o okviru podnebne in 

energetske politike do leta 203010, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. februarja 2015 z naslovom Pariški protokol 

– načrt za obvladovanje globalnih podnebnih sprememb po letu 2020 

(COM(2015)0081), pripravljenega kot del svežnja o energetski uniji, 

– ob upoštevanju strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam iz aprila 2013 in 

priloženega delovnega dokumenta služb; 

– ob upoštevanju zbirnega poročila programa Združenih narodov za okolje (UNEP) iz 

novembra 2012 z naslovom The Emissions Gap Report 2012 (Poročilo o emisijski 

vrzeli za leto 2012), 

– ob upoštevanju poročil Svetovne banke Turn Down the Heat: Why a 4 C Warmer World 

Must be Avoided (Znižajmo temperaturo: zakaj ne smemo dovoliti, da bi svet postal za 

štiri stopinje toplejši), Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and 

                                                 
1  UL C 341 E, 16.12.2010, str. 25. 
2  UL C 99 E, 3.4.2012, str. 77. 
3  UL C 153 E, 31.5.2013, str. 83. 
4  Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0452. 
5  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0443. 
6  Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0063. 
7  UL L 8, 13.1.2009, str. 3. 
8  UL C 67 E, 18.3.2010, str. 44. 
9  UL C 251 E, 31.8.2013, str. 75. 
10  Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0094. 



 

PR\1062644SL.doc 5/12 PE557.269v01-00 

 SL 

the Case for Resilience (Znižajmo temperaturo: skrajni podnebni pojavi, regionalni 

vplivi in razlogi za odpornost) ter Climate Smart Development: Adding up the Benefits 

of Climate Action (Pametni razvoj podnebja: prednosti ukrepanja na področju 

podnebnih sprememb), 

– ob upoštevanju poročila Globalnega odbora za gospodarstvo in podnebje z naslovom 

Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report (Boljša rast, boljše 

podnebje: poročilo o novem podnebnem gospodarstvu), 

– ob upoštevanju 5. ocenjevalnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih 

spremembah in njegovega zbirnega poročila, 

– ob upoštevanju dokumenta o predlaganem načrtovanem nacionalnem prispevku EU in 

njenih držav članic, ki sta ga 6. marca 2015 Latvija in Evropska komisija predložili 

UNFCCC, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 

Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za 

razvoj, Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora za promet in turizem (A8-

0000/2015), 

A. ker podnebne spremembe resno in morda nepopravljivo ogrožajo človeško družbo in 

biosfero, zaradi česar jih morajo vse pogodbenice obravnavati na mednarodni ravni; 

B. ker je na podlagi znanstvenih dokazov, ki jih je Medvladni forum o podnebnih 

spremembah predstavil v 5. ocenjevalnem poročilu za leto 2014, segrevanje 

podnebnega sistema nedvomno; podnebje se spreminja, človekove dejavnosti pa so 

glavni vzrok segrevanja, ki ga opažamo od srede 20. stoletja; obsežne in pomembne 

posledice podnebnih sprememb so že vidne v naravnih in človeških sistemih na vseh 

celinah in v oceanih;  

C. ker je po najnovejši rezultatih Nacionalne uprave ZDA za oceane in ozračje (US 

National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) marca 2015 povprečna 

globalna mesečna koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju prvič po začetku 

njenega merjenja presegla 400 delov na milijon; 

D. ker je EU v okviru Kjotskega protokola v obdobju do leta 2013 zmanjšala svoje emisije 

za 19 % glede na leto 1990, obenem pa se je njen BDP povečal za več kot 45 %; 

Nujnost ukrepanja na svetovni ravni  

1. se zaveda, da so nevarnosti zaradi podnebnih sprememb izjemno obsežne in resne, ter je 

globoko zaskrbljen, da je svet zelo daleč od cilja, da bi globalno segrevanje ohranili pod 

2 °C; poziva vlade, naj brez odlašanja sprejmejo konkretne ukrepe za boj proti 

podnebnim spremembam, ki bodo prispevali k sklenitvi globalnega sporazuma v Parizu 

leta 2015 za izpolnitev tega cilja; 

2. ugotavlja, da po ugotovitvah iz 5. ocenjevalnega poročila Medvladnega foruma o 
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podnebnih spremembah svetovni ogljični proračun po letu 2011 ne sme preseči 1010 

gigaton CO2, da bi dvig globalne povprečne temperature sploh lahko zadržali pod 2°C; 

poudarja, da morajo k temu prispevati vse države, odlašanje z ukrepanjem pa bo 

povečalo stroške in zmanjšalo možne rešitve; 

Ambiciozen, globalen in pravno zavezujoč sporazum 

3. poudarja, da mora biti protokol iz leta 2015 ambiciozen že v zasnovi, ko bo sprejet v 

Parizu, njegov namen pa bi moral biti postopna odprava globalnih emisij ogljika do 

leta 2050 ali kmalu potem; poziva EU, naj si skupaj s svojimi mednarodnimi 

partnericami prizadeva za to;  

4. meni, da bo treba v primeru, da bodo ambicije zbranih načrtovanih, nacionalno 

določenih prispevkov, predloženih pred konferenco v Parizu, zaostajale glede na 

potrebno stopnjo zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, pripraviti delovni program, ki 

se bo začel leta 2016, da bi določili dodatne ukrepe za zmanjšanje teh emisij; poziva k 

uvedbi celovitega postopka pregleda, ki bi potekal vsakih pet let, zagotovil dinamičnost 

pri izvajanju mehanizma in omogočil povečanje ambicij glede zavez o zmanjšanju 

emisij v skladu z najnovejšimi znanstvenimi podatki; poziva EU, naj podpre uvedbo 5-

letnih obdobij za pravno zavezujoče izpolnjevanje obveznosti, da ne bi obtičali na nizki 

stopnji ambicioznosti, povečali politično odgovornost in omogočili revizijo ciljev, da bi 

bili znanstveno ustrezni; 

5. poziva k splošni oživitvi podnebne politike EU, ki bi pomagala ustvariti zagon v 

mednarodnih razpravah o podnebju in ki bi bila v skladu z zgornjo mejo iz zaveze EU 

za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 95 % do leta 2050 glede na raven iz 

leta 1990; meni, da je zavezujoči cilj EU za leto 2030 50 % zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov glede na raven iz leta 1990 absolutni minimum, ki je potreben, da 

bi ostali na začrtani poti do cilja o zvišanju temperature za manj kot 2 °C, ter je hkrati 

realističen in dosegljiv; poleg tega poziva, naj se za leto 2030 določi zavezujoč cilj EU 

glede energetske učinkovitosti v višini 40 %, kar bi bilo v skladu z raziskavami o 

potencialu prihrankov energetske učinkovitosti, in zavezujoč cilj EU za proizvodnjo 

vsaj 45 % celotne porabe končne energije iz obnovljivih virov; 

6. poudarja, da mora sporazum iz leta 2015 vključevati učinkovit režim za izpolnjevanje 

obveznosti, ki bo veljal za vse pogodbenice; poudarja, da je treba v tem sporazumu 

spodbujati preglednost in odgovornost, in sicer s skupnim režimom, ki bo temeljil na 

pravilih, vključno z računovodskimi pravili in ureditvijo spremljanja, poročanja in 

preverjanja; 

Ambicije za obdobje do leta 2020 in Kjotski protokol 

7. zlasti poudarja, da je treba nujno napredovati pri odpravi ogromne vrzeli med 

znanstvenimi dognanji in obstoječimi zavezami pogodbenic za obdobje do leta 2020; 

poudarja, da imajo pri manjšanju te ogromne vrzeli pomembno vlogo drugi politični 

ukrepi, med drugim tudi v zvezi z energetsko učinkovitostjo, velikimi prihranki 

energije, uporabo energije iz obnovljivih virov, učinkovito rabo virov, postopnim 

opuščanjem uporabe fluoriranih ogljikovodikov, postopno odpravo subvencij za fosilna 

goriva in okrepljeno vlogo razširjenega zaračunavanja ogljika; 
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8. želi pojasniti, da je treba drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola – čeprav je po 

obsegu omejeno – obravnavati kot zelo pomemben vmesni korak, zato poziva 

pogodbenice, vključno z državami članicami EU, naj to obdobje nemudoma ratificirajo, 

medtem ko bo Evropski parlament z odobritvijo obdobja končal svoj del naloge; meni, 

da so ta prizadevanja in preglednost nujna za lažje razumevanje skupnih prizadevanj in 

krepitev zaupanja med vsemi pogodbenicami na konferenci v Parizu; 

Skupno prizadevanje vseh sektorjev 

9. poziva k sporazumu, ki bo celovito zajel sektorje in emisije in določil absolutne cilje za 

celotno gospodarstvo skupaj z emisijskimi proračuni, s čimer bi zagotovili najvišjo 

možno raven ambicioznosti; poudarja, da ima na podlagi ugotovitev Medvladnega 

foruma o podnebnih spremembah uporaba zemljišč (kmetijskih, gozdnih in ostalih) 

velik potencial za stroškovno učinkovito blaženje podnebnih sprememb in povečanje 

odpornosti; poudarja, da bi moral biti v sporazumu določen celovit okvir za 

obračunavanje emisij in odvzemov iz tal (raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in 

gozdarstvo);  

10. ponovno poudarja, da si morata Mednarodna organizacija za civilno letalstvo in 

Mednarodna pomorska organizacija prizadevati za učinkovito regulacijo emisij v 

mednarodnem letalskem in ladijskem prometu do konca leta 2016 v skladu z zahtevano 

ustreznostjo in nujnostjo;  

11. poziva EU, naj si v okviru Montrealskega protokola bolj prizadeva za regulacijo 

globalne postopne odprave uporabe fluoriranih ogljikovodikov; opozarja, da je EU 

sprejela ambiciozno zakonodajo za postopno opuščanje uporabe fluoriranih 

ogljikovodikov v deležu 79 % do leta 2030, saj so podnebju prijazne alternative široko 

dostopne, njihov potencial pa bi bilo treba v celoti izkoristiti; ugotavlja, da postopno 

opuščanje uporabe fluoriranih ogljikovodikov ponuja odlično priložnost za ukrepe 

blaženja v EU in zunaj nje, ter poziva EU, naj dejavno sodeluje pri spodbujanju 

globalnih ukrepov v zvezi s temi snovmi; 

Podnebno financiranje: temelj Pariškega sporazuma 

12. meni, da bo financiranje igralo pomembno vlogo pri iskanju dogovora na konferenci v 

Parizu in da je zato treba pripraviti verodostojen finančni sveženj, s katerim bi podprli 

večja prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje na učinke 

podnebnih sprememb; 

13. zahteva, naj EU oblikuje časovni načrt za povečanje predvidljivih, novih in dodatnih 

sredstev v skladu z obstoječimi obveznostmi, da bi do leta 2020 dosegle pošten delež 

100 milijard USD letno; poziva k stabilnemu okviru za nadzor in prevzemanje 

odgovornosti za učinkovito spremljanje izvajanja zavez in ciljev podnebnega 

financiranja;  

14. poziva h konkretnim zavezam za zagotavljanje dodatnih virov za podnebno 

financiranje, kot so sprejetje davka na finančne transakcije, dodelitev prihodkov od 

trgovanja z emisijami naložbam na področju podnebnih sprememb ter prihodki iz 

zaračunavanja za emisije ogljika pogonskih goriv; poziva h konkretnim ukrepom, 

vključno s časovnim razporedom za postopno odpravo subvencij za fosilna goriva, 
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ambicioznim časovnim načrtom obveznosti javnih in multilateralnih bank za 

financiranje ekološkega prehoda, posebnimi državnimi jamstvi v korist zelenim 

naložbam, nalepkami in davčnimi ugodnostmi za zelene investicijske sklade in za izdajo 

zelenih obveznic; 

Doseganje odpornosti na podnebne spremembe s prilagajanjem  

15. poudarja, da so prilagoditveni ukrepi neizogibno potrebni in morajo imeti osrednjo 

vlogo v novem sporazumu;  

16. opozarja, da so države v razvoju, zlasti najmanj razvite države in male otoške države v 

razvoju, ki so najmanj odgovorne za podnebne spremembe, najbolj ranljive za škodljive 

učinke podnebnih sprememb in imajo najmanj zmogljivosti za prilagajanje nanje; 

poziva, naj pariški sporazum kot bistvene elemente vključuje podporo za prilagajanje 

ter izgubo in škodo, da bi zagotovili, da bodo potrebe glede prilagajanja kratkoročno in 

dolgoročno izpolnjene; 

Krepitev podnebne diplomacije 

17. v zvezi s tem poudarja, da mora imeti EU na konferenci ambiciozno in osrednjo vlogo 

ter pri tem zastopati enotna stališča pri prizadevanjih za sklenitev mednarodnega 

sporazuma in ohraniti enotnost; 

18. poziva EU, naj pred in med konferenco nadaljuje in okrepi svoja diplomatska 

prizadevanja, pri čemer naj si prizadeva za razumevanje stališč svojih partneric ter 

spodbudi druge pogodbenice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za izpolnitev zaveze 

glede cilja 2 °C; 

Delegacija Evropskega parlamenta 

19. meni, da mora biti Evropski parlament ustrezno vključen v delegacijo EU, saj vsak 

mednarodni sporazum potrebuje njegovo odobritev; zato pričakuje, da bo lahko navzoč 

na usklajevalnih sestankih EU v Parizu; 

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

parlamentom držav članic ter sekretariatu UNFCCC s prošnjo, naj jo posreduje vsem 

pogodbenicam, ki niso članice EU. 
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OBRAZLOŽITEV 

Globalno segrevanje je eden največjih izzivov človeštva za trajnostni razvoj, zdravje in 

svetovno gospodarstvo. Dvig temperature, topljenje ledenikov, vse pogostejše suše in poplave 

nas jasno opozarjajo nanj. Podnebne spremembe zahtevajo takojšen, odgovoren in globalen 

odziv, ki bo temeljil na solidarnosti mednarodne skupnosti. 

 

Evropska komisija je 25. februarja 2015 sprejela sporočilo z naslovom „Pariški protokol – 

načrt za obravnavo svetovnih podnebnih sprememb po letu 2020“, ki je namenjeno pripravi 

Evropske unije na zadnji krog pogajanj pred 21. konferenco Združenih narodov o podnebnih 

spremembah v Parizu od 30. novembra do 11. decembra 2015.  

 

Evropski ministri za okolje so 6. marca 2015 uradno sprejeli zavezo za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov v Evropski uniji. Evropska unija in njene države članice so se zavezale, 

da bodo upoštevale skupni zavezujoč cilj, da se emisije toplogrednih plinov v EU do leta 2030 

zmanjšajo za vsaj 40 % glede na ravni iz leta 1990. Evropska unija je marca 2015 pri 

sekretariatu konvencije o spremembi podnebja (UNFCCC) vložila svoj načrtovani, 

nacionalno določeni prispevek. 

 

Ti cilji so korak v pravo smer, vendar bi morali biti bolj ambiciozni. Za okrepitev položaja 

Evropske unije v mednarodnih pogajanjih mora Evropski parlament zagovarjati določitev 

ambicioznih in realističnih ciljev, da se emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšajo za 

50 % glede na leto 1990, da se delež obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov 

poveča na 45 % in da se doseže 40 % prihranek energije. 

 

Konferenca v Parizu ne sme biti namenjena poskusom, pač pa odločitvam. Konferenca bo 

odločilna faza pogajanj o novem svetovnem sporazumu o podnebju, ki bo začel veljati 

leta 2020.  

 

Konferenca v Parizu ni namenjena sama sebi, pač pa pomeni začetek dinamičnega in 

postopnega procesa, s katerim bo mednarodna skupnost lahko popravila smer in se vrnila k 

zastavljenemu cilju, da se dvig temperature zadrži pod 2 °C. 

 

Ambiciozen, splošen in pravno zavezujoč sporazum 

 

Pariški sporazum mora: 

 

– biti ambiciozen, splošen in pravno zavezujoč, da bi se z njim dolgoročno in ustrezno odzvali 

na izziv podnebnih sprememb in bili kos zastavljenemu cilju, da se dvig temperature zadrži 

pod 2 °C;  

 

– biti trajnosten in dinamičen, da bi lahko po začetnih prispevkih držav usmerjal in krepil 

ukrepe proti podnebnim odklonom, temeljil pa bi predvsem na dolgoročnem cilju v zvezi z 

blažitvijo; 

 

– biti diferenciran, da bi upošteval potrebe in zmogljivosti posameznih držav ter nacionalne 

okoliščine in da bi državam zagotovil potrebna sredstva za izvajanje njihovih obveznosti; 
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– omogočiti uravnoteženo obravnavo blažitve in prilagajanja, da bi se povečala odpornost 

držav, ki so najbolj izpostavljene učinkom podnebnih sprememb, spodbujati trajnostni razvoj 

držav, omogočiti, da bi dvig temperature zadržali pod pragom 2 °C in pomagati posameznim 

državam pri izvajanju in krepitvi nacionalnih akcijskih načrtov za prilagajanje; 

 

imeti jasno sporočilo za gospodarske akterje, da bi omogočili prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo.  

 

Finančni vidik – temelj pariškega sporazuma 

 

Do leta 2020 je treba državam v razvoju dodeliti 100 milijard dolarjev na leto, da bi jim 

pomagali plačati za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter za projekte za zaščito 

skupnosti, ki so izpostavljene učinkom podnebnih sprememb, kot je povišanje gladine morij, 

dolgotrajne suše in škoda pri prehrambnih pridelkih. 

 

Zeleni podnebni sklad je na konferenci v Limi konec leta 2014 zbral sredstva v višini10,4 

milijarde dolarjev. Po mnenju poročevalca to še vedno ni dovolj. Za ponovno vzpostavitev 

zaupanja v državah v razvoju morajo Evropska unija in industrializirane države jasno in 

natančno povedati, na kakšen način nameravajo zbrati 100 milijard dolarjev pomoči, ki so jo 

napovedale na konferenci v Københavnu leta 2009.  

 

Evropska komisija v sporočilu z dne 25. februarja 2015 vprašanja mobilizacije finančnih 

sredstev žal ne obravnava jasno, čeprav bo nadaljnje financiranje temelj Pariškega sporazuma.  

 

Da bi izpolnili obveznosti v okviru COP 21, je treba oblikovati, raziskati in vzpostaviti 

inovativne mehanizme financiranja. Za to bo treba:  

 

– določiti ustrezne cene ogljika v vseh večjih gospodarstvih na svetu, da bi razvili podnebju 

prijazne rešitve; 

 

– spodbuditi vse finančne akterje, naj svoje naložbe v potrebnem obsegu preusmerijo v 

financiranje pravega prehoda v nizkoogljično gospodarstvo, ki bo odporno na podnebne 

spremembe; 

 

– zagotoviti posebna državna jamstva za zelene naložbe; 

 

– v Evropi uporabiti Junckerjev načrt v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe; 

 

– pripraviti ambiciozen načrt obveznosti javnih in večstranskih bank za financiranje 

ekološkega prehoda; 

 

– uvesti označbe in davčne ugodnosti za zelene investicijske sklade in zelene obveznice; 

 

– uvesti davek na finančne transakcije in del prihodka od njega dodeliti zelenim naložbam.  

 

Financiranje bo imelo ključno vlogo pri iskanju dogovora pred konferenco v Parizu. Zato bi 

bilo ustrezno pripraviti verodostojen finančni sveženj za razvite države in države v razvoju, da 

bi lahko okrepili prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagoditev 

učinkom podnebnih sprememb.  
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Notranja podnebna politika Evropske unije kot zgled   

 

Čeprav poročevalec zagovarja ambicioznejše cilje, pozdravlja, da je Evropska unija še pred 

okvirnim rokom marca 2015, določenim v Varšavi, predložila svoj načrtovani, nacionalno 

določeni prispevek. Ta prispevek je imel znaten spodbujevalni učinek na mednarodne 

partnerje in bi ga morali nadgraditi s sprejetjem konkretnih ukrepov za izvajanje prehoda v 

nizkoogljično gospodarstvo po vsej Uniji.  

Ko bo delo v zvezi z rezervo za stabilnost končano, bi Evropska komisija morala začeti 

pregled direktive o evropskem trgu ogljika in zunaj njega in pripraviti ureditev za 

porazdelitev bremena med državami članicami.  

Evropska unija mora čim prej dokončati postopek ratifikacije spremembe Kjotskega protokola 

iz Dohe in k temu spodbuditi druge pogodbenice, tako da bo lahko začela veljati čim prej.  

Ambiciozne zaveze Evropske unije bodo odločilnega pomena za njeno verodostojnost v 

pogajanjih. Unija mora nadaljevati ambiciozno in učinkovito politiko za energetski prehod do 

leta 2050, v katero mora vključiti politične instrumente ne le na področju podnebja in 

energije, temveč tudi na drugih področjih, kot so promet, raziskave in inovacije, trgovina ali 

razvojno sodelovanje.  

Učinkovita zunanja politika Evropske unije s spodbujevalnim učinkom 

Evropska unija mora v letu 2015 intenzivno sodelovati na vseh mednarodnih srečanjih v 

okviru COP 21 in z vsemi akterji.  

Prispevek Evropske unije mora biti z vidika jasnosti, preglednosti in ambicioznosti vir 

navdiha za druge pogodbenice. Evropska unija z uspešnim zmanjšanjem emisij za 19 % med 

letoma 1990 in 2012, ko se je njen BDP povečal za 45 %, in s stalnim zmanjševanjem svojega 

deleža emisij na svetovni ravni dokazuje združljivost blažitve in gospodarskega razvoja.  

Evropska unija mora nadaljevati in še okrepiti svoja diplomatska prizadevanja, da bi bolje 

razumela stališča partnerskih držav, jih spodbujala k uvajanju ambicioznih politik za boj proti 

podnebnim spremembam ter oblikovala zavezništva za ta cilj.  

Poročevalec je seznanjen, da namerava Evropska komisija jeseni 2015 skupaj z Marokom 

organizirati konferenco o ciljnih vrzelih, tj. o razkoraku med obveznostmi pogodbenic in 

ciljem, da se globalno segrevanje zadrži pod 2 °C. Komisijo poziva, naj zagotovi, da bo 

glavni cilj tega srečanja približevanje dogovoru pred konferenco v Parizu. Zato bi moralo to 

srečanje spodbuditi pozitiven pristop k ciljem in pogodbenicam omogočiti konstruktivno 

izmenjavo, usmerjeno k ukrepom. 

Poročevalec poziva k takojšnjim nadaljnjim razpravam v Evropi, da bi oblikovali skupno 

stališče, zlasti glede posameznih glavnih točk mednarodnih pogajanj, kot so financiranje, 

krepitev zmogljivosti in prenos tehnologij. 

Verodostojnost zavez, ki jih bodo sprejele pogodbenice pariškega sporazuma bo odvisna tudi 

od prizadevanj nedržavnih akterjev, kot so mesta, regije, industrija in vlagatelji. Konferenca v 

Parizu mora dati tem akterjem jasen signal, da bi jih spodbudila k ukrepanju, tudi tako, da 
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njihova prizadevanja prizna na mednarodni ravni. Mednarodna organizacija civilnega 

letalstva (ICAO), Mednarodna pomorska organizacija (IMO) in pogodbenice Montrealskega 

protokola bi morale prav tako ukrepati in vzpostaviti ureditev emisij iz mednarodnega 

prevoza ter proizvodnje in porabe fluoriranih plinov pred koncem leta 2016.  

 

Evropska unija mora biti v pogajanjih ambiciozna. Poročevalec meni, da bi bilo za 

verodostojnost Unije škodljivo, če bi sprejela sporazum, ki očitno ne bi zadostoval za 

omejitev podnebnih sprememb. Unija mora zavrniti vsak neustrezen kompromis, obenem pa 

izkazati prožnost pri iskanju soglasja.  

 

Evropski parlament je še naprej pomemben akter ambiciozne evropske politike za boj proti 

podnebnim spremembam. Poročevalec želi tudi opozoriti, da Evropska unija za ratifikacijo 

pravno zavezujočega sporazuma, ki bo oblikovan na konferenci v Parizu, potrebuje soglasje 

Evropskega parlamenta. Zato bo moral Evropski parlament polno sodelovati na usklajevalnih 

sestankih v okviru konference.  

 


