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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano kot odgovorni odbor, 
da v predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se zaveda, da se podnebje spreminja in da spremembe povzročajo človekove dejavnosti:
meni, da se je potrebno prilagoditi zviševanju povprečne svetovne temperature; vendar 
poudarja, da so za zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb nujni ostrejši ukrepi;

2. opozarja na dejstvo, da podnebne spremembe, demografski razvoj in globalizacija, ki 
zaradi svoje narave delujejo vzajemno in se medsebojno krepijo, napovedujejo obdobje
nestabilnosti, kakršnega v zgodovini človeštva še ni bilo; odtod poudarjena potreba po 
zmanjšanju razkola med svetom v razvoju in preostalim delom sveta ter potreba po 
izkoreninjenju revščine;

3. poudarja, da se mora sodelovanje z državami v razvoju v boju proti podnebnim 
spremembam začeti z bojem proti revščini;

4. priznava, da so države v razvoju najbolj občutljive na vplive podnebnih sprememb in da 
so njihova gospodarstva večkrat odvisna od majhnega števila dejavnosti, na katere imajo 
podnebne spremembe nesorazmeren vpliv; blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje v državah v razvoju mora biti prednostna naloga razvojne politike EU; poziva 
Komisijo in države članice, da pojasnijo, kako bodo dosegle ta cilj, pa tudi, kako bodo 
izpolnile finančne zaveze, ki jih vsebuje politična izjava, podana v Bonnu julija 2001, da 
bodo okrepile sodelovanje z državami v razvoju glede podnebnih sprememb, kar v 
proračunskem smislu pomeni prispevek 410 milijonov USD od leta 2005 ;

5. pozdravlja izid vrha G8 v Gleneaglesu in prizadevanja, ki jih načrtuje britansko 
predsedstvo EU v boju proti podnebnim spremembam; vendar poziva k nadaljnim 
ukrepom v prizadevanjih za preprečevanje podnebnih sprememb;

6. predlaga, da EU razvije posebno politiko sodelovanja z državami v razvoju kar zadeva
podnebne spremembe; ugotavlja, da.je za vključitev vprašanja podnebnih sprememb v 
širše razvojne politike potrebno razviti vzpostaviti številna orodja. Prednostni nalogi na 
tem področju sta kmetijstvo in varnost preskrbe s hrano, dve področji, ki sta najbolj 
občutljivi na podnebje; meni, da je ena od ključnih skrbi tudi raznovrstnost gospodarskih 
dejavnosti, ob upoštevanju, da so številne združene majhne otoške države v razvoju 
(AOSIS) močno odvisne od turizma; bistvenega pomena za preprečevanje učinkov 
podnebnih sprememb so promet, družbeno načrtovanje in vprašanja s področja 
energetike; ugotavlja, da sta drugi prednostni nalogi preprečevanje naravnih nesreč in 
pripravljenost nanje;

7. podpira mednarodno sodelovanje in vključenost držav v razvoju v obravnavanje 
podnebnih sprememb; vendar zahteva ustrezno izvajanje tehnološkega sodelovanja, 
razvoj obnovljivih virov energije, programov preskrbe z vodo in ravnanja v primeru
naravnih nesreč, kot tudi prenosa zadostne finančne pomoči s strani EU; priporoča redna 
posvetovanja Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU in le-to poziva k dejavnemu 
sodelovanju pri oblikovanju predlogov;
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8. predlaga, da se preuči težave povezane z nesodelovanjem pri ukrepih za blažitev 
podnebnih sprememb;

9. meni, da je pomembno, da EU poudari, kolikšni stroški bodo nastali, če ne bomo 
zmanjšali emisij, ki vplivajo na podnebje, saj poznavanje teh stroškov lahko poveča 
motivacijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

10. poudarja pomembnost obravnave vprašanja opazovanja podnebja, njegove občutljivosti 
in vpliva, saj so to elementi, na katerih temelji ukrepanje proti podnebnim spremembam; 
v večini držav v razvoju pa tovrstnega opazovanja ni; opaža, da je prav tako premalo 
meteoroloških opazovanj in da brez primernih podatkov o tveganju, občutljivosti in 
vplivih ni možno ustrezno izvajati prilagajanja; pozdravlja pobudo „Globalno 
nadzorovanje okolja in varnosti“ (GMES) Komisije in Evropske vesoljske agencij, da z 
letom 2008 začne podpirati politične cilje Unije v zvezi s trajnostnim razvojem in 
političnim upravljanjem; priporoča, da se sodelovanje na tem področju vključi v 
mednarodne pobude, kot sta GCOS in GEOSS;

11. pozdravlja oblikovanje okoljskega informacijskega sistema Komisije za okolje in 
trajnostni razvoj Afrike, ki temelji na satelitski tehnologiji in tehnologiji računalniškega 
mapiranja in je v pomoč razvojnim dejavnostim urada ECHO; priporoča, da se preuči 
možnost razvoja in razširitve te strukture, da bi lahko vanjo vključili še omrežje za 
opazovanje podnebnih sprememb;

12. meni, da mora biti trajnostni razvoj sestavni del razvojnega delovanja EU; poziva 
Komisijo, da pomaga pri vzpostavljanju institucij in kadrov v EU, ZN, državah 
donatorkah in državah prejemnicah, da bo integracija trajnostnega razvoja lahko 
učinkovita; prizadevati bi si morali predvsem za razvijanje spretnosti, izobraževanje in 
izmenjavo izkušenj;

13. poudarja, da mednarodni trgovinski tokovi močno vplivajo na podnebne spremembe; zato 
poziva STO, da v svoje delo vključi mehanizem trajnostnega razvoja;

14. poudarja, da se mora v številnih državah v razvoju, kot so države AKP, pripravljenost na 
naravne nesreče v povezavi s trenutno spremenljivostjo podnebja in možnostjo podnebnih
sprememb v prihodnosti, temeljito spremeniti, kar so pokazale resne posledice hurikana 
Jeanne 19. septembra 2003; potrebno je ukrepati ne le na področju meteorološkega 
opazovanja, ampak tudi na področju odzivnega časa lokalnih pristojnih organov in 
izobraževanja prebivalstva;

15. predlaga sprejetje strategij za preprečevanje nastajanja sporov in zmanjševanja naravnih 
nesreč, s posebnim poudarkom na državah v razvoju, da bi zmanjšali politično
destabilizacijo, ki je posledica spreminjanja podnebja in ekosistema, ter zagotavljanje  
posebne podpore na področju upravljanja in vzpostavljanja institucij in kadrov v Afriki;

16. poudarja, da si mora Komisija prizadevati za dejavno sodelovanje držav v razvoju preko
komunikacijske strategije o podnebnih spremembah ter s pobudami glede razširjanja 
informacij preko komunikacijskih poti med AKP in EU; pomembno je tudi upoštevati
skrajno obrobne evropske regije, ki so sosede številnim državam AKP in se pogosto 
srečujejo s težavami, povezanimi s trajnostnim razvojem;
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17. poudarja, da sporočilo ne priznava v zadostni meri ključne vloge Medvladnega foruma za 
spremembo podnebja (IPCC), ki je podlaga za znanstveni konsenz o podnebnih 
spremembah ter da bi bilo prav tako potrebno poudariti sodelovanje držav v razvoju pri 
delu in pri raziskovalnih prizadevanjih foruma na splošno;

18. poudarja, da mora EU z ozirom na sodelovanje držav v razvoju v bodočem podnebnem 
režimu, jasno priznati, da je razvoj prednostna naloga teh držav; razvojni cilji novega
tisočletja (RCNT) pa ne bodo nikoli doseženi, če ne bomo ustrezno obravnavali okoljskih
vprašanj, kot so podnebne spremembe; trajnostni razvoj in boj proti revščini morata še 
naprej ostati splošni okvir, znotraj katerega se države v razvoju spodbuja, da oblikujejo 
politike in sprejemajo ukrepe, ki vključujejo skrb glede podnebnih sprememb, pa naj gre 
za prilagajanje ali ublažitev; v zvezi s tem ugotavlja, da morajo razvojni cilji upoštevati 
dva pogoja:

a) ne smejo imeti za posledico nadaljnje slabšanje kakovosti življenja lokalnega 
prebivalstva in morajo odražati razvojne cilje novega tisočletja; meni, da morajo 
države v razvoju v ta namen oblikovati in izvajati politike prilagajanja na področjih, 
kjer je to pomembno; ko gre za ublažitev pa se morajo prav tako izogibati mrtvim 
točkam, na katerih so se obtičale tako imenovane razvite države, na primer na 
področju cestnega in letalskega prometa; meni, da imajo države v razvoju zgodovinsko 
priložnost, ki jo morajo izkoristiti, saj bodo odločitve o naložbah v prihodnjih 
desetletjih ključnega pomena pri prehodu na nizko stopnjo ogljikovih emisij;

b) države v razvoju morajo glede na svoje zmogljivosti in ne da bi upočasnile svoj razvoj 
sodelovati v prizadevanjih za splošno ublažitev; ugotavlja, da bi to prineslo dodatne 
prednosti večini držav v razvoju, ki so trenutno močno odvisne od nafte in se soočajo z 
zelo visokimi stroški energije: vsako zmanjšanje porabe energije in stroškov bi bilo 
zelo koristno; poudarja, da mehanizem čistega razvoja (CDM) Kjotskega protokola
lahko prispeva k temu cilju in da je treba poiskati način, kako mehanizem razvijati po 
izteku drugega ciljnega obdobja Kjotskega protokola, zlasti z iskanjem načinov 
zmanjšanja stroškov in povečanja učinkovitosti postopkov, potrebnih za odobritev 
projektov mehanizma čistega razvoja (CDM); ugotavlja, da je za uspešno uvajanje 
projekta in premagovanje trenutnih težav s financiranjem potrebna večja finančna
pomoč evropskih držav; kljub temu pa je pomembno, da se mehanizem čistega razvoja 
ovrednotiti tako, da omogoči doseganje želenega rezultata, ne pa da omogoči 
podjetjem, da se izognejo odgovornosti za izboljšanje energetske učinkovitosti;

19. zato podpira oblikovanje nove koherentne politične rešitve za izboljšanje dobrega počutja 
tistega dela prebivalstva, ki je že zdaj najbolj ranljivo, z globalno razvojno strategijo in 
ustrezno gospodarsko podporo; priporoča, naj ta nova strategija temelji na povezavi med 
podnebnimi spremembami, upravljanju z naravnimi viri, preprečevanju naravnih nesreč 
in izkoreninjenju revščine.
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