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B6-0000/2009

Resolucija Evropskega parlamenta o financiranju podnebne politike

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 175 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju svežnja ukrepov o podnebju in energiji, ki ga je Evropski parlament 
sprejel 17. decembra 2008, zlasti stališča Evropskega parlamenta o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja Direktivo 2003/87/ES, z namenom 
izboljšati in razširiti sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti1, ter o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prizadevanju držav 
članic za zmanjšanje svojih emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo 
obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,2.

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta dne 19. in 20. junija 2008 in 11. in 
12. decembra 2008,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2009 o „2050: Prihodnost se začenja 
danes – priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah“,3.

– ob upoštevanju 14. konference pogodbenic okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja 
(COP 14) in 4. konference pogodbenic, ki je pomenila sestanek pogodbenic kjotskega 
protokola (COP/MOP 4), od 1. do 12. decembra 2008 v Poznanu (Poljska),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. januarja 2009 z naslovom „Za celovit 
sporazum o podnebnih spremembah v Københavnu“ (KOM(2009)0039),

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A. ker se bodo pogajanja o celovitem mednarodnem sporazumu o podnebnih spremembah, 
katerega cilj je omejiti globalna zvišanja temperature pod 2 °C, zaključila v Københavnu v 
decembru 2009,

B. ker vedno več znanstvenikov priznava, da zahteva omejevanje nevarnih podnebnih 
sprememb stabilizacijo koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na ravni 350 ppmv 
ekvivalenta CO2, kar je bistveno manjša koncentracija od predhodno priporočene, 

C. ker se bo Evropska unija dogovorila o svojem pogajalskem stališču na spomladanskem 
zasedanju Evropskega sveta leta 2009,

D. ker si Evropska unija prizadeva imeti vodilno vlogo v boju proti globalnemu segrevanju in 
v celoti podpira pogajalski proces okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja,

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0610.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0611.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0000.
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E. ker je EU nedavno sprejela sveženj o podnebju in energiji, ki vključuje zakonodajne 
ukrepe za izvajanje enostranskega 20 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 
2020 v primerjavi z letom 1990, z zavezo zmanjšanja na 30 %, če bo v Københavnu 
sklenjen dovolj ambiciozen mednarodni sporazum,

F. ker emisije v državah v razvoju hitro rastejo, vendar jih te brez precejšnje tehnične in 
finančne podpore ne morejo zmanjšati,

G. ker je sistem EU za trgovanje z emisijami mogoče uporabiti kot predlogo za oblikovanje 
trgovanja z emisijami v drugih razvitih državah in regijah, 

H. ker bi dražba pri trgovanju z emisijami v prihodnosti utegnila ustvarjati znaten prihodek, 
ki bi ga bilo mogoče uporabiti za financiranje ukrepov za ublažitev in prilagajanja v 
državah v razvoju,

I. ker znašajo po nedavnih ocenah nove naložbe, potrebne za globalno zmanjšanje emisij, 
175.000 milijonov EUR do leta 2020, od česar je treba več kot polovico vložiti v državah 
v razvoju,

1. poudarja, da mora Evropska unija ohraniti vodilno vlogo v mednarodni podnebni politiki; 

2 poziva EU, naj si dejavno prizadeva za sporazum iz Københavna, ki upošteva najnovejša 
znanstvena poročila o podnebnih spremembah, se zavezuje k doseganju stabilizacijskih 
ravni in temperaturnih ciljev, ki zagotavljajo veliko verjetnost preprečitve nevarnih 
podnebnih sprememb, in dopušča redne preglede za zagotavljanje usklajenosti ciljev z 
najnovejšimi znanstvenimi izsledki; pozdravlja predloge Komisije v zvezi s tem;

3. poudarja, da bo zmanjšanje emisij v državah v razvoju pod koncentracijo v skladu z 
„ravnanjem brez sprememb“ pomembno prispevalo k omejitvi povprečnega globalnega 
zvišanja temperature precej pod 2 °C;

4. poudarja odgovornost industrializiranih držav, da državam v razvoju zagotovijo zadostno 
finančno in tehnično podporo ter jih tako spodbudijo, da se zavežejo k zmanjšanju svojih 
emisij toplogrednih plinov, se prilagodijo posledicam podnebnih sprememb ter zmanjšajo 
emisije zaradi  krčenja in propadanja gozdov; 

5. opozarja na svojo zgoraj navedeno resolucijo z dne 4. februarja 2009, zlasti na dele, ki 
obravnavajo mednarodno razsežnost ter finančne in proračunske zadeve;

6. izraža zaskrbljenost zaradi odsotnost natančnih navedb ravni finančne odgovornosti EU v 
zgoraj navedenem sporočilu Komisije; poziva Evropski svet, naj, ko bo sprejemal 
pogajalski mandat za konferenco v Københavnu, sprejme jasne zaveze o financiranju v 
skladu z globalnimi prizadevanji za ohranitev podnebnih sprememb na ravni do + 2 °C; 

7. meni, da morajo takšne zaveze o financiranju v skladu z ugotovitvami Evropskega sveta 
decembra 2008 vključevati zaobljubo držav članic, da bodo velik del prihodkov od dražb, 
doseženih v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, namenile za financiranje 
ukrepov za ublažitev in prilagajanje podnebnim spremembam v državah v razvoju, ki 
bodo ratificirale mednarodni sporazum; 
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8. poudarja, da bi zavezujoči cilji omogočili vlagateljem, da bolje ocenijo tveganja in 
priložnosti glede podnebnih sprememb, ter vključili vlagatelje v projekte, ki obetajo 
uresničitev ciljev tako glede ublažitve kot glede prilagajanja; poudarja tudi potrebo po 
jasni opredelitvi vloge zasebnega kapitala v potrebnih naložbah za doseganje ciljev;

9. meni, da je nadvse pomembno sprejeti celovitejši akcijski načrt o prihodnjem financiranju 
podnebne politike, ki bi vključeval vsa ustrezna področja in vire financiranja; meni, da je 
zgoraj navedeno sporočilo Komisije dobro izhodišče za ta načrt, vendar poudarja, da ga 
treba dopolniti z jasno opredeljenimi ukrepi; poziva Evropski svet, naj da Komisiji 
nalogo, da oblikuje takšen akcijski načrt ob upoštevanju pogajanj v Københavnu;

10. poudarja, da uporaba izravnav za doseganje ciljev zmanjšanja emisij v industrializiranih 
državah ne more predstavljati dela odgovornosti držav v razvoju, da zmanjšajo svoje 
emisije toplogrednih plinov v skladu z mednarodnim sporazumom o podnebnih 
spremembah; zato vztraja, da se v prihodnje izravnalne mehanizme vključijo stroga merila 
kakovosti projekta, s katerimi bo mogoče preprečiti, da bi industrializirane države 
državam v razvoju odvzele stroškovno ugodne možnosti zmanjševanja emisij;

11. poziva Evropski svet, naj preuči načelo zavezujočih obveznostih razvitih držav glede 
blažitve v državah v razvoju poleg njihovih lastnih zmanjšanj emisij; 

12. meni, da bi moral skupni prispevek EU za prizadevanja za blažitev in potrebe po 
prilagajanju v državah v razvoju znašati približno 25.000 milijonov EUR/leto do leta 
2020;

13. meni, da se bodo z vodilno vlogo Evropske unije pri zagotavljanju finančne in tehnične 
podpore državam v razvoju močno povečale možnosti za uspeh na pogajanjih v 
Københavnu; meni, da je vodilna vloga Evrope na področju financiranja z zagotavljanjem 
konkretnih pogajalskih podatkov v zgodnji fazi potrebna tako za zagotovitev zadostne 
domače javne podpore kot za spodbujanje drugih držav članic Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da prispevajo na podoben način;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, 
Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter sekretariatu okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja s pozivom slednjemu, naj jo posreduje vsem državam 
pogodbenicam, ki niso države članice EU.
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