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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o kohezijski politiki in regionalnih okoljskih strategijah v boju proti podnebnim 
spremembam
(2020/2074(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti členov 3 in 21, in Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 4, 11, 173 do 178, 191 in 194 ter 
Protokola št. 28 o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji,

– ob upoštevanju sporazuma, sprejetega 12. decembra 2015 na 21. konferenci pogodbenic 
Okvirne Konvencije OZN o spremembi podnebja (COP21) v Parizu (Pariški sporazum), 
zlasti drugega odstavka 7. člena in drugega odstavka 11. člena tega sporazuma, v 
katerih se priznavajo lokalne, podnacionalne in regionalne razsežnosti podnebnih 
sprememb in ukrepov; 

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je Generalna skupščina 
OZN sprejela 25. septembra 2015, in ciljev trajnostnega razvoja,

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

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah – 
evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in 
okoljskih razmerah2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami4,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada 
za pravični prehod (COM(2020)0022), ki ga je 14. januarja podala Komisija, in 
spremenjenega predloga z dne 28. maja 2020 (COM(2020)0460),

– ob upoštevanju predloga uredbe o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0217.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
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(COM(2020)0080), ki ga je Komisija podala 4. marca 2020,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru 
cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU) (COM(2020)0451), ki ga je Komisija 
podala 28. maja 2020,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/20065,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in posebnih določbah glede 
cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/20066,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/20067,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno 
sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj8,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
1084/20069,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 
2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/208810 (uredba o taksonomiji),

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 
dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k 
temu sklepu,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

5 UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
6 UL 347, 20.12.2013, str. 289.
7 UL L 347, 20.12.2013, str. 470.
8 UL 347, 20.12.2013, str. 259.
9 UL L 347, 20.12.2013, str. 281.
10 UL L 198, 22.6.2020, str. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.ENG
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– ob upoštevanju mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za 
promet in turizem ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0000/2020),

A. ker so podnebne spremembe izziv brez meja, ki zahteva takojšnje in ambiciozno 
ukrepanje na ravni Unije ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bi globalno 
segrevanje omejili na 1,5 °C nad predindustrijskimi temperaturami in preprečili 
množično izgubo biotske raznovrstnosti;

B. ker nedavne študije kažejo, da je lahko globalno segrevanje zaradi fosilnega 
zemeljskega plina (metan – CH4) precej večje, kot so predvidevali;

C. ker se lahko ozračje že v programskem obdobju kohezijske politike 2021–2027 
globalno segreje na temperaturo, ki bo za 1,5 °C višja od povprečne temperature v 
predindustrijski dobi, kar pomeni, da je treba v tej podnebni krizi ukrepati takoj;

D. ker je prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo priložnost in hkrati izziv za Unijo in 
države članice, regije, mesta, lokalne skupnosti in državljane;

E. ker kohezijska politika ne omogoča zgolj naložb za odzivanje na lokalne in regionalne 
potrebe prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, temveč zagotavlja tudi 
celovit politični okvir za zmanjšanje razvojnih razlik med evropskimi regijami in za 
pomoč tem regijam pri reševanju številnih izzivov za njihov razvoj, vključno z 
varstvom okolja in trajnostnim razvojem;

F. ker se utegnejo zaradi podnebnih sprememb in njihovih dolgoročnih posledic povečati 
tudi ekonomske, socialne in teritorialne razlike, njihovo odpravljanje pa je glavni cilj 
kohezijske politike;

G. ker so lokalni in regionalni organi ključni akterji za izvajanje kohezijske politike v 
praksi in učinkovito odzivanje na pretečo nevarnost podnebnih sprememb;

H. ker je podnebna kriza tesno povezana z drugimi krizami, kot sta izguba biotske 
raznovrstnosti in pandemija covida-19;

I. ker morajo pri prehodu na podnebno nevtralno, trajnostno in krožno gospodarstvo 
sodelovati državljani in vsi sektorji družbe, vključno z lokalnimi in regionalnimi organi, 
in ker je treba ta prehod podpreti s konkretnimi in vključujočimi socialnimi ukrepi, da 
bo tudi pravičen in bo podpiral ohranjanje delovnih mest in ustvarjanje novih;

J. ker fosilni viri energije spodkopavajo prizadevanja za dosego podnebne nevtralnosti;

K. ker bi morale regionalne okoljske strategije koristiti prizadevanjem za polno 
zaposlenost in socialni napredek;

L. ker je večplastni evropski model upravljanja, ki temelji na dejavnem in konstruktivnem 
partnerstvu med različnimi ravnmi upravljanja in deležniki, ključnega pomena za 
prehod na podnebno nevtralnost;

1. poudarja pomen boja proti podnebnim spremembam v skladu z zavezami Unije, ki so 
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bile sprejete v okviru evropskega zelenega dogovora in se nanašajo na izvajanje 
Pariškega sporazuma in cilje trajnostnega razvoja, pri čemer je treba upoštevati socialne 
in gospodarske vidike, da se zagotovi pravičen prehod za vsa ozemlja in njihove 
državljane;

2. pozdravlja predlog Komisije o evropskih podnebnih pravilih, s katerim se v zakonodajo 
Unije vključuje cilj o podnebni nevtralnosti do leta 2050, pa tudi vmesna cilja za leti 
2030 in 2040;

3. poudarja, da se morajo lokalni in regionalni organi jasno politično zavezati k doseganju 
podnebnih ciljev;

4. poudarja nadvse pomembno vlogo kohezijske politike v boju proti podnebnim 
spremembam in pri doseganju podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050 ter 
vmesnega cilja do leta 2030, pa tudi vlogo lokalnih in regionalnih organov pri blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, zlasti z daljnosežno reformo naložbenih 
politik;

5. ponavlja, da bi morale podnebne politike koristiti prizadevanjem za doseganje polne 
zaposlenosti, vključno z zelenimi delovnimi mesti in pravičnim socialnim napredkom;

6. poudarja stališče Evropskega sveta, da bi morali biti izdatki EU skladni s cilji Pariškega 
sporazuma in načelom neškodovanja iz evropskega zelenega dogovora;

7. poudarja, da sta trajnostnost in prehod na gospodarstvo, ki je varno, podnebno 
nevtralno, odporno proti podnebnim spremembam, bolj gospodarno z viri in krožno, 
bistvena za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva Unije;

8. poudarja, da je nadvse pomembno, da se v okviru kohezijske politike dosledno spoštuje 
načelo upravljanja in partnerstva na več ravneh, saj imajo lokalni in regionalni organi 
neposredne pristojnosti na področju okolja in podnebnih sprememb;

9. meni, da bi moral biti poudarek kohezijske politike na izvajanju Pariškega sporazuma in 
boju proti podnebnim spremembam z učinkovito metodologijo za spremljanje odhodkov 
za podnebne ukrepe in njihove smotrnosti, vključno z njihovimi negativnimi učinki na 
regije EU;

10. poudarja nadvse pomembno vlogo lokalnih in regionalnih organov pri doseganju 
pravičnega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo za vse, v središču katerega je 
socialna in ekonomska kohezija;

11. poziva Komisijo, naj spremlja napredek nacionalnih vlad ter lokalnih in regionalnih 
organov pri obravnavanju podnebnih sprememb; poudarja, da je treba povečati 
učinkovitost in dopolnjevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov v boju 
proti podnebnim spremembam;

12. pozdravlja predlog o povečanju sredstev Sklada za pravični prehod in obžaluje, da je v 
sporazumu Sveta o instrumentu za okrevanje znesek teh sredstev nižji od tistega, ki ga 
je predlagala Komisija; poudarja, da bodo ti rezi ogrozili glavne cilje tega sklada;
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13. potrjuje, da je treba pri prehodu dosledno upoštevati posebnosti vseh regij, ki so 
opredeljene v členu 174 PDEU, da nobena regija ne bo zapostavljena;

14. poudarja, da bi morali imeti otoki, zlasti mali otoki z omejeno avtonomijo upravljanja, 
dostop do zadostnih ekonomskih virov, da bodo lahko izvedli integrirane, sektorske in 
inovativne ukrepe za infrastrukturo in lokalni gospodarski razvoj;

15. poudarja, da je treba izkoristiti rezultate pobud, kot so optimizirane nove energetske 
rešitve za otoke (NESOI) in čista energija za otoke EU (CE4EUI), da se zagotovi 
funkcionalen prehod med programskima obdobjema 2014–2020 in 2021–2027; 
pozdravlja memorandum iz Splita, v katerem se priznava vodilna vloga otoških 
skupnosti pri energetskem prehodu;

16. poudarja, da morajo biti pri prehodu na podnebno nevtralne industrijske procese 
zastopani in deležni podpore vsi sektorji, obenem pa je treba ohraniti mednarodno 
konkurenčnost;

17. poudarja, da je treba direktivo o obdavčitvi energije11 spremeniti v skladu z načelom 
„onesnaževalec plača“, da bi najpozneje do leta 2025 povečali trajnostne vire energije 
na račun fosilnih goriv, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost nameniti socialnemu 
učinku;

18. poziva, naj se s posodobljenim akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo še naprej 
podpira prehod na krožno gospodarstvo, obravnavajo vprašanja v zvezi z učinkovito 
rabo virov in spodbuja trajnostna potrošnja;

19. poziva, naj ima kohezijska politika večjo vlogo pri podpiranju prizadevanj za 
preprečevanje tveganj, da bi se prilagodili sedanjim in prihodnjim posledicam 
podnebnih sprememb na regionalni in lokalni ravni;

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

11 UL 283, 31.10.2013, str. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.283.01.0051.01.ENG
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OBRAZLOŽITEV

Podnebne spremembe so ključni izziv 21. stoletja, cilj tega poročila o kohezijski politiki in 
regionalnih okoljskih strategijah v boju proti podnebnim spremembam pa je opredeliti vlogo 
te politike v naslednjih letih. Prihodnja leta bodo še posebej pomembna, saj je že zdaj 
povprečna globalna temperatura za 1,2 °C višja kot v predindustrijski dobi in se lahko zgodi, 
da bomo že do konca leta 2027 dosegli zgornjo mejo dviga temperature iz Pariškega 
sporazuma, tj. 1,5 °C nad predindustrijsko temperaturo, torej v obdobju kohezijske politike 
2021–2027. Če bomo nadaljevali tako kot doslej in ne bomo zmanjšali emisij toplogrednih 
plinov, pa se lahko zgodi, da bomo v 40-ih letih tega stoletja dosegli zgornjo mejo 2 °C, kar je 
prelomna točka, od katere ni poti nazaj, vsaj z današnjo tehnologijo ne. Dvig temperature za 
4 °C do konca tega stoletja in za 8 °C do konca naslednjega stoletja ne more biti prava pot. 
Medinstitucionalna študija EU CHALLENGES AND CHOICES FOR EUROPE - GLOBAL 
TRENDS TO 2030 (Izzivi in odločitve za Evropo – globalni trendi do leta 2030) jasno 
postavlja omejitve, in sicer je v skladu z njo povečanje za 1,5 stopinje največ, kar lahko planet 
prenese; če bodo temperature po letu 2030 še naraščale, bodo suše, poplave, izjemna vročina 
in revščina, ki bo prizadela na stotine milijonov ljudi, še pogostejše. Najranljivejše populacije 
lahko propadejo in v najslabšem primeru lahko človeštvo izumre.12

Kohezijska politika je največje in najpomembnejše naložbeno orodje v Evropi in ima zato 
ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. V naslednjih desetih letih se bodo 
oblikovale nadaljnja pot in politične možnosti za prihodnja desetletja. Evropski parlament je 
28. novembra 2019 pozval k razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer in 
osredotočanju na naložbeni program, in sicer z nujnim sprejetjem konkretnih ukrepov, 
potrebnih za boj proti tej grožnji in njeno zajezitev še preden bo prepozno, konkretneje pa z 
daljnosežno reformo svoje kmetijske, trgovinske, prometne in energetske politike ter politike 
infrastrukturnih naložb.

Evropski zeleni dogovor in zaveza za podnebno nevtralno Evropo najpozneje do leta 2050 
zahtevata nujne in konkretne ukrepe na terenu, da bi dosegli vmesne podnebne cilje za leti 
2030 in 2040 ter izpolnili pravne obveznosti iz Pariškega sporazuma in spoštovali zaveze 
glede ciljev trajnostnega razvoja OZN. Pri podnebnih spremembah ne gre le za okolje, temveč 
tudi za vprašanje gospodarskih in družbenih sprememb. Prehod na podnebno nevtralnost je 
mogoče doseči le s socialno pravično in pošteno potjo naprej, pri čemer nihče ne sme biti 
zapostavljen. Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija v zvezi s tem pomeni, da se 
posebna pozornost nameni tem trem elementom:

• ekonomski koheziji s trajnostno rastjo in zelenimi delovnimi mesti glede na potrebe 
različnih sektorjev;

• socialni koheziji s pravičnim prehodom, socialno pravičnostjo ter razumevanjem 
energijske revščine in posebnih potreb. Najbogatejših 10 % svetovnega prebivalstva 
prispeva 52 % emisij CO2, najrevnejših 50 % pa je odgovornih le za 7 % emisij CO2;

• teritorialni koheziji z razumevanjem različnih potreb regij EU, zlasti otoških in 
obmejnih regij, ter dviga morske gladine, pa tudi potreb mestnih območij, kjer 

12 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (stran 8).

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf
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temperature rastejo hitreje;

kohezijska politika in regionalne okoljske strategije so pomemben dejavnik v boju proti 
podnebnim spremembam v prihodnjih letih. To samoiniciativno poročilo opisuje potrebne 
korake z regionalnega vidika.


