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2050: Prihodnost se začenja danes - priporočila za prihodnjo celovito politiko 
EU o podnebnih spremembah

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2009 o "2050: Prihodnost se začenja 
danes – priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah"
(2008/2105(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 25. aprila 2007 o ustanovitvi Začasnega odbora za 
podnebne spremembe, sprejetega v skladu s členom 175 svojega Poslovnika1,

– ob upoštevanju obstoječe okoljske zakonodaje EU, ki na različnih področjih politike 
pozitivno prispeva v boju proti podnebnim spremembam (priloga A), in ob upoštevanju 
svojih resolucij o podnebnih spremembah, zlasti tistih, ki so bile sprejete v sedanjem, 
šestem, zakonodajnem obdobju (priloga B),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2007 o omejevanju globalnih 
podnebnih sprememb na 2 stopinji Celzija – pot do konference o podnebnih spremembah 
na Baliju in naprej (COP 13 in COP/MOP 3)2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 31. januarja 2008 o izidu konference o podnebnih 
spremembah na Baliju (COP 13 in COP/MOP 3)3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2008 o zeleni knjigi Komisije z naslovom 
"Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi – možnosti za ukrepanje EU"
(KOM(2007)0354)4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2008 o znanstvenih dejstvih v zvezi s 
podnebnimi spremembami ter ugotovitvah in priporočilih za sprejemanje odločitev5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. oktobra 2008 o oblikovanju globalnega 
zavezništva o podnebnih spremembah med Evropsko unijo in na podnebne spremembe 
najobčutljivejšimi revnimi državami v razvoju6,

– ob upoštevanju štirinajste konference pogodbenic (COP 14) Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in četrte konference pogodbenic kot srečanja 
pogodbenic Kjotskega protokola (COP/MOP 4), ki sta potekali od 1. do 12. decembra 
2008 v Poznańu na Poljskem,

– ob upoštevanju agore državljanov o podnebnih spremembah z dne 12. in 13. junija 2008,
                                               
1 UL C 74 E, 20.3.2008, str. 652; gl. tudi zapisnik plenarne seje z dne 18.2.2008, točka 7.
2 UL C 282 E, 6.11.2008, str. 437.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0032.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0125.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0223.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0491.
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– ob upoštevanju skupnega parlamentarnega srečanja Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov za razpravo o energiji in trajnostnem razvoju 20. in 21. novembra 2008,

– ob upoštevanju ugotovitev posebne raziskave Eurobarometra št. 300 o stališčih Evropejcev 
o podnebnih spremembah,

– ob upoštevanju javnih predstavitev pomembnih strokovnjakov in izmenjave njihovih
mnenj z Začasnim odborom za podnebne spremembe in dosežkov delegacij na obiskih, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Začasnega odbora za podnebne spremembe (A6-0495/2008),

Politične smernice

A. ker je ohranjanje narave in človeštva naloga, ki se prenaša z ene generacije na drugo,

B. ker se globalno segrevanje in podnebne spremembe priznava kot zelo resno in neposredno 
grožnjo, ki jo je povzročil človek,

C. ker je delo Evropskega parlamenta v zvezi s podnebnimi spremembami zlasti v tem šestem 
zakonodajnem obdobju, vir navdiha in spodbuda k ukrepanju glede oblikovanja celostne 
evropske politike za spopadanje s podnebnimi spremembami in k usklajevanju trajnostne 
gospodarske rasti s podnebnimi spremembami,

D. ker lizbonska pogodba izrecno določa cilje in pristojnosti Evropske unije na področju 
podnebnih sprememb in bo, če bo ratificirana, okrepila vlogo Unije pri spodbujanju 
trajnostnega razvoja in boja proti podnebnim spremembam,

E. ker vodilna vloga Evropske unije v mednarodnem boju proti globalnemu segrevanju in 
posebna odgovornost, ki jo ima kot unija razvitih držav, prispevata k njeni identiteti in 
zajemata obveznost do državljanov Evrope, da se srednjeročni in dolgoročni cilji podnebne 
politike ne samo oblikujejo, temveč z daljnovidnimi političnimi ukrepi in v političnem 
dialogu z državami v razvoju tudi dosežejo,

F. ker je bistveni cilj Evropske unije, kar zadeva njeno notranjo politiko in njene zunanje 
odnose, spodbujati spoštovanje človekovih pravic, in ker Evropska unija priznava zlasti 
pravico do življenja, varnosti, zdravstva, izobraževanja in okoljske zaščite kot temeljne 
pravice, pa tudi zaščito oseb, ki so posebej ranljive zaradi učinkov podnebnih sprememb, 
zlasti žensk, otrok, starejših in invalidov,

G. ker se morajo sedanji in tudi prihodnji predstavniki državljanov Evrope ravnati po teh 
načelih podnebne politike in načelih trajnosti, družbene odgovornosti ter medgeneracijske 
in medčloveške pravičnosti ter pri uresničevanju nujnih globalnih podnebnih ciljev ne bi
smeli popuščati,

H. ker se človeška družba, kar zadeva ogroženost sistemov, ki omogočajo življenje, sooča z 
dvojnim izzivom, namreč podnebnimi spremembami ter prekomerno izrabo in 
uničevanjem mnogih najpomembnejših ekosistemov; ker je med podnebnim sistemom in 
ekosistemi mnogo medsebojnih povezav, zlasti zmožnost oceanov in kopenskih 
ekosistemov, da zadržijo ogljik, in ker se je s podnebnimi spremembami mogoče 
učinkovito spopasti samo, če so ekosistemi zdravi,
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I. ker podnebne spremembe posebej negativno in finančno obremenjujoče vplivajo na 
nekatera območja, kot so gorska in obalna območja,

J. ker je mogoče vpliv podnebnih sprememb na človeško družbo že čutiti v številnih krajih, 
kot je Sahel, kjer ima dezertifikacija hude posledice, Bangladeš, kjer so pogoste poplave, 
nekateri deli Evrope in številni tihomorski otoki, ki bodo izginili pod vodo,

K. ker so podnebne spremembe izziv, za katerega ni enoznačne politične rešitve, pač pa bi 
lahko k reševanju težav z viri in porazdelitvijo prispevala skupek obstoječih možnosti in 
občutno izboljšanje učinkovitosti na vseh področjih gospodarstva in družbe, utrla pa bi 
tudi pot tretji industrijski revoluciji,

L. ker so potrebni nujni ukrepi za odpravo pomanjkanja energije in goriva,

M. ker ima po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA) iz leta 2006 v EU proizvodnja 
energije pri skupnih emisijah toplogrednih plinov 30,9-odstotni delež, prometni sektor 
prispeva 19,4 %, zasebna gospodinjstva in storitve 14,6 %, gradbeništvo in industrijska 
proizvodnja 12,9 %, kmetijstvo 9,2 %, industrijski postopki 8,1 % in sektor odpadkov 
2,9 %, ostale emisije pa nastajajo zaradi kemičnih topil in nespecifičnih procesov 
zgorevanja,

N. ker mnogo sektorjev že prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in ker je na 
voljo že veliko stroškovno učinkovitih možnosti za zajezitev podnebnih sprememb ter 
tehnologij za izboljšanje učinkovitosti, vendar njihovo široko uporabo preprečujejo ovire 
pri dostopu na trg, birokratske ovire in visoki stroški financiranja,

O. ker imajo največjo prednost ukrepi, usmerjeni na zmanjševanje toplogrednih plinov v 
proizvodnji, pri rabi tal in ravnanju z odpadki; ker podnebnih sprememb vendar ne bo 
mogoče odpraviti zgolj z zmanjšanjem emisij v posameznih sektorjih; ker bo predvsem 
potreben sistematičen pristop k temu problemu, da bi našli medsektorske politične rešitve 
ter dosegli spremembe v proizvodnji, potrošnji, življenjskemu slogu in trgovinskih vzorcih 
v vsej družbi z dosledno zakonodajo in prilagajanjem na neizogibne spremembe,

Mednarodna razsežnost: obdobje po letu 2012, zunanja podnebna politika in mednarodna 
trgovina

P. ker pogajanja o sporazumu za obdobje po letu 2012 pod vodstvom Združenih narodov v 
skladu z balijskim načrtom potekajo na naslednjih pomembnih področjih: zmanjšanje 
emisij in novi zavezujoči cilji zmanjšanja, prilagoditveni ukrepi, krčenje, uničevanje in 
slabšanje gozdov, razvoj tehnologije za ukrepe blažitve in prilagajanja, potrebna finančna 
sredstva in revizija prožnih mehanizmov v skladu z marakeškimi sporazumi h Kjotskemu 
protokolu,

Q. ker morajo biti Svetovna trgovinska organizacija (STO), Svetovna banka in Mednarodni 
denarni sklad (IMF) tudi tesno vključeni v prizadevanja za blažitev, da bi bile sankcije in 
spodbude uspešne,

R. ker je treba pogajanja o sporazumu za obdobje po letu 2012 na konferenci o podnebju v 
Köbenhavnu (COP 15) konec leta 2009 zaključiti, da se prepreči vrzel med prvim in 
drugim obdobjem obveznosti,
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S. ker so na Evropskem svetu marca 2008 poudarili, da je treba pospešiti pogajanja po 
balijskem načrtu, da bi bil do leta 2009 sprejet nov sporazum o podnebnih spremembah v 
skladu s ciljem EU, in sicer 2 °C,

T. ker bi lahko podnebne spremembe zaostrile možnosti za spore v mednarodnih odnosih, na 
primer z migracijo, pogojeno s spremembami podnebja, z izgubo zemlje in mejnih sporov 
zaradi poplav in dvigovanja gladine morja, s spori glede virov, ki so posledica krčenja 
kmetijskih površin, vse večjega pomanjkanja vode ali krčenja gozdov,

U. ker je Evropski svet marca 2008 zahteval od Komisije pripravo evropske strategije za 
financiranje ukrepov za spoprijemanje s podnebnimi spremembami, katere cilj bo 
zmanjšanje emisij in prilagoditev v povezavi z raziskovanjem in razvijanjem 
nizkoogljičnih tehnologij ter njihovim prenosom; ker je prenos takšnih tehnologij nujen 
pogoj za uspešno izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij in prilagoditvenih ukrepov na 
globalni ravni za boj proti podnebnim spremembam,

V. ker so prizadevanja za blažitev in prilagajanje najpomembnejša; ker nosijo 
industrializirane države zgodovinsko odgovornost za podnebne spremembe; ker so države 
v razvoju malo prispevale k podnebnim spremembam, vendar so te najbolj prizadele; ker 
razpoložljiva finančna sredstva za boj proti podnebnim spremembam v državah v razvoju 
ne zadoščajo in bi jih bilo treba znatno povečati,

W. ker prenos tehnologije ovirajo zaskrbljenost glede varstva intelektualne lastnine, šibke 
politične institucije in nespoštovanje pravne države ter splošno pomanjkanje kapitala,

X. ker STO ni alternativen forum za pogajanja o mednarodnih ukrepih v zvezi s podnebjem in 
ker brez uspešno izvedenih pogajanj za obdobje po letu 2012 ni mogoče pričakovati, da bi 
svetovna trgovina pripomogla v boju proti podnebnim spremembam,

Y. ker ogljikov odtis EU vključuje tudi toplogredne pline, nastale pri izdelavi proizvodov, 
porabljenih v Evropi, vendar proizvedenih drugje,

Energija

Z. ker je nafta v svetovnem merilu s približno 35 % najpomembnejši vir energije za primarno 
porabo, sledita pa ji premog s 25 % in zemeljski plin z 21 %; ker pa se obdobje preobilja 
poceni fosilne energije končuje,

AA. ker je v skladu s podatki Eurostata v letu 2006 33,5 % uvoza surove nafte izviralo iz 
Rusije, 15,8 % iz Norveške in 27 % iz arabskih držav in ker je 42 % uvoza plina izviralo iz 
Rusije, 24,2 % iz Norveške in 25,9 % iz arabskih držav;

AB. ker Mednarodna agencija za energijo napoveduje, da se bodo potrebe po energiji v svetu 
do leta 2030 povečale za najmanj 60 % in da bodo del teh naraščajočih potreb povzročile 
države v gospodarskem vzponu,

AC. ker dogajanja na energetskih trgih pomagajo pri uresničevanju podnebnih ciljev, saj tržna 
rast cen energije pomembno spodbuja trajnostno rabo virov in s tem porabo z majhnim 
ogljikovim odtisom,

AD. ker naraščajočih potreb po energiji srednje- in dolgoročno nikakor ne bo mogoče pokriti 
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zgolj s fosilnimi gorivi in ker bodo odločitve o naložbah v prihodnjih letih določile 
strukturo energetskega sistema in sestavo nabora energetskih virov za prihodnja desetletja,

AE. ker naraščajoča potreba po energiji zahteva številne dopolnjujoče se ukrepe, kot so nujna 
posodobitev obstoječih elektrarn na fosilna goriva in prenosnih omrežij za bistveno 
izboljšanje splošne energetske učinkovitosti, gradnjo novih elektrarn in stalno razvijanje 
obnovljivih virov energije,

AF. ker je varčevanje z energijo stroškovno najučinkovitejša in najčistejša oblika ohranjanja 
virov in s tem boja proti podnebnim spremembam in ker bo predano in vztrajno 
prizadevanje za krepitev energetske učinkovitosti v EU prineslo splošno razširjene 
strukturne rešitve v vsem gospodarstvu, kar bo utrlo pot zelenemu nizkoogljičnemu 
gospodarstvu,

AG. ker uporaba jedrske energije – ne glede na razpoložljivost urana – še vedno odpira 
vprašanje varnega končnega skladiščenja jedrskih odpadkov in širjenja tehnologije v 
nedemokratične države,

AH. ker je projekt mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja ITER postal 
kapitalsko intenzivno središče razvoja za jedrsko fuzijo kot enega od morebitnih novih 
virov energije v prihodnosti in je kakršen koli prispevek k energetskemu trgu mogoče 
pričakovati le zelo dolgoročno,

Biogoriva

AI. ker je treba na sedanjo politiko o biogorivih gledati z globalnega vidika, kjer se prepletata 
vedno večja konkurenca za plodno zemljo na eni strani ter naraščajoče potrebe po 
obnovljivih virih energije, predvsem v prometnem sektorju, na drugi strani,

AJ. ker proizvajanje biomase za pridobivanje energije in kot gorivo številnim državam v 
razvoju ponuja nove gospodarske možnosti in bodo zaradi tega manj odvisne od uvoza 
energije, pod pogojem, da je njihovo pridobivanje trajnostno in ne povzroča na primer 
nastanka monokultur ali ne konkurira proizvodnji hrane,

AK. ker se je potencial za zmanjšanje emisij številnih biogoriv prve generacije v primerjavi s 
konvencionalnimi gorivi po obsežni analizi življenjskega cikla zmanjšal – v nekaterih 
primerih kar precej – in doslej ni bilo mogoče zadovoljivo rešiti vprašanj v zvezi s 
trajnostjo, učinkom na okolje in razpoložljivostjo orne zemlje v konkurenci s proizvodnjo 
hrane,

AL. ker bi morala biti trajnostna politika na področju biogoriv usmerjena v določitev 
trajnostnih meril za proizvodnjo biogoriv, pa tudi spodbujanje čim hitrejšega razvoja druge 
generacije teh goriv,

AM. ker bo naftna industrija potrebno ustrezno infrastrukturo za nova goriva uredila le tam, kjer 
obstaja zadostno povpraševanje po biogorivih, ker pa je avtomobilska industrija dosegla 
tehnološki napredek, tako da senzor v vozilu lahko prepozna vsako mešanico bencina in 
biogoriv, ta dodatna tehnična oprema pa bo tudi starejšim vozilom omogočila, da bodo 
lahko uporabljala biogoriva, in se bodo na ta način zmanjšale emisije CO2 v vsem 
obstoječem voznem parku,
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AN. ker je potencial biogoriv mogoče udejanjiti le, če se jih obravnava kot sestavni del razvoja 
trajnostnih prevoznih sistemov, vključno z razvojem in uporabo vozil z visokoučinkovito 
izrabo goriva,

Energetska učinkovitost

AO. ker več držav članic nima jasnih strategij za energetsko učinkovitost,

AP. ker bi morale države članice izboljšati in razširiti uporabo certifikatov o energetski 
učinkovitosti ter jih povezati s finančnimi spodbudami,

AQ. ker zmanjševanje porabe energije z energetsko učinkovitostjo na ravni posameznika in 
skupnosti ustvarja novo trgovino in delovna mesta ter se s tem bojujemo proti energetski 
revščini,

AR. ker ima stavbni sektor 40-odstotni delež pri končni porabi energije, grajeno okolje pa tako 
prispeva 33 % emisij toplogrednih plinov,

AS. ker so v stavbnem sektorju (stanovanjske, poslovne in javne stavbe) široke in stroškovno 
učinkovite možnosti za zmanjšanje CO2 s posodobitvijo sistemov za toplotno izolacijo, 
ogrevalnih oziroma hladilnih sistemov, električnih naprav in prezračevalnih sistemov ter z 
vgrajevanjem zaščite pred soncem,

AT. ker so nizkoenergetske hiše privlačne, priljubljene in stroškovno učinkovite,

AU. ker je ločevanje rasti porabe energije od gospodarske rasti z naložbami v energetsko 
učinkovitost v vseh sektorjih družbe ključni cilj EU,

AV. ker je treba razviti finančne instrumente in nameniti ustrezna sredstva iz proračuna za 
izboljšanje energetske učinkovitosti ter nenehno preverjati in prilagajati standarde 
učinkovitosti za električne in elektronske naprave v skladu z razvojem trga in razširiti 
standarde na velike industrijske obrate ter razmisliti o možnosti, da bi postala funkcija 
izklopa na napravah obvezna,

Mobilnost in logistika

AW.ker je ločitev rasti prometa od splošne gospodarske rasti ključni cilj prometne politike EU, 
vendar povpraševanje po prevoznih storitvah kljub temu narašča bolj kot bruto domači 
proizvod in ker že tako visoki delež emisij zaradi prometa v skupnih emisijah toplogrednih 
plinov v EU še naprej narašča,

AX. ker približno tretjino sedanje končne porabe EU povzroča promet in ker je ta sektor skoraj 
popolnoma (97 %) odvisen od goriv na osnovi nafte (bencina in dizelskega goriva),

AY. ker bi se emisije toplogrednih plinov v EU v obdobju med letoma 1990 in 2005 zmanjšale 
za 14 % namesto za 7,9 %, če bi prometni sektor dosegel enako zmanjšanje kot drugi 
sektorji,

AZ. ker 80 % evropskega prebivalstva živi na mestnih območjih, v katerih je nastane 40 % 
vseh emisij zaradi prometa, pri čemer prometne preobremenitve, ki so prav tako zgoščene 
zlasti na urbanih območjih, EU stanejo 1 % BDP,
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BA. ker je po eni strani mobilnost v mestih neposredno povezana s kakovostjo 
posameznikovega življenja, po drugi pa promet osebnih vozil v mestih znatno prispeva k 
emisijam toplogrednih plinov ter drugim okoljskim težavam, na primer onesnaževanju 
zraka in hrupu, tako da številnim državljanom zaradi zdravstvenih posledic znatno 
poslabša kakovost življenja, namesto da bi jo povečal,

BB. ker je polovica voženj, ki jih opravijo evropski državljani, krajša od 5 km,

BC. ker je v vsakdanjem regionalnem prometu in vožnjah v službo ter nazaj 60 % vseh voženj 
z avtomobilom in 90 % voženj z vlakom dolgih največ 30 km,

BD. ker se je prevoz blaga po železnici in plovnih poteh med letoma 2001 in 2006 zmanjšal (z 
18,6 % na 17,7 % oziroma s 6,5 % na 5,6%), prevoz blaga po cesti pa se je povečal (s 
74,9 % na 76,7 %),

BE. ker je prevoz potnikov in blaga po vodi ena energetsko najučinkovitejših možnosti in ker 
delež prevoza blaga po vodi v EU znaša 40 %,

BF. ker po ocenah poraba energije pri prevozu po celinskih plovnih poteh na tono blaga in 
kilometer znaša šestino porabe energije prevoza po cestah in polovico porabe energije 
prevoza po železnici,

BG. ker države članice v premalo uporabljajo programe, kot sta Marco Polo in NAIADES, 
za premik prevoza blaga na celinske in morske vodne poti,

BH. ker trgovina na čezmorskih poteh narašča in ker pri gradnji ladij obstaja težnja k večjim 
zabojnikom in potniškim ladjam, ki porabijo več težkega kurilnega olja in tako še bolj kot 
prej onesnažujejo okolje, mednarodni pomorski promet pa ni del mednarodnih prizadevanj 
v boju proti podnebnim spremembam,

BI. ker sta bili postopna liberalizacija in deregulacija letalskega sektorja v preteklem desetletju 
po eni strani pomembna predpogoja za dinamičen razvoj evropskega zračnega prometa in 
ker je število potniških letov v EU med letoma 1995 in 2004 naraslo za 49 %, vendar so se 
po drugi strani v obdobju 1990–2005 v celotnem sektorju za 79 % povečale tudi emisije 
ogljikovega dioksida,

BJ. ker rast v letalskem sektorju kljub tehnološkim in operativnim izboljšavam še nadalje 
povečuje svoj vpliv na okolje, vendar je doslej bila le omejena razprava o zavezujočih 
standardih glede emisij za letalske motorje, namenjena tehnološki izboljšavi motorjev, 
primanjkuje pa tudi študij o izvedljivosti,

BK. ker so Komisija in države članice za izboljšanje energetske učinkovitosti na področju 
prevoza začele skupno tehnološko pobudo "Čisto nebo", programe SESAR (raziskave o 
upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba), Galileo (evropskega 
satelitskega navigacijskega sistema) in GMES (globalno nadzorovanje okolja in varnosti)
ter raziskovalne programe za inteligentne prevozne sisteme,

BL. ker se zaradi zračnega prometa poleg ogljikovega dioksida v atmosfero izpuščajo tudi 
dušikovi oksidi, vodna para, sulfati in dimni delci, ki po ocenah Medvladnega foruma o 
podnebnih spremembah (IPCC) skupni učinek emisij zračnega prometa povečajo za dva-
do štirikrat, pri čemer pa v tej oceni ni upoštevan dodatni učinek tvorjenja oblakov cirusov,
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BM. ker je zračni prevoz izjemno pomemben za mobilnost in razvoj prebivalcev in 
gospodarstev najbolj oddaljenih regij,

BN. ker je treba poudariti, da je dolgoročno najučinkovitejši način za zmanjšanje emisij iz 
prevoza zmanjšanje rasti prevoza kot celote s tem, da bi javni prevoz naredili bolj za 
privlačno alternativo osebnim avtomobilom, povečanjem obsega železniškega prevoza in z 
zagotovitvijo, da bo pri urbanističnem načrtovanju in načrtovanju infrastrukture 
upoštevano, da se mora nujno zmanjšati uporaba osebnih avtomobilov,

Turizem in kulturna dediščina

BO. ker po študiji centra Unesca za svetovno kulturno dediščino posledice podnebnih 
sprememb ogrožajo desetino vseh lokacij svetovne kulturne dediščine in kulturnih krajin,

BP. ker je Evropa po podatkih Svetovne turistične organizacije Združenih narodov 
najpomembnejša turistična regija na svetu in ker je bilo leta 2006 petinpetdeset odstotkov 
vseh mednarodnih turističnih obiskov v Evropi,

BQ. ker podnebne spremembe lahko spremenijo turistične tokove, te spremembe pa bi lahko 
imele hude gospodarske posledice za prizadete počitniške regije,

Industrijske emisije

BR. ker je EU sistem trgovanja z emisijami (ETS) edinstven instrument za doseganje 
zmanjšanja emisij z največjo učinkovitostjo in bi bil lahko zgled za podobne sisteme, 
vendar bi bilo treba zagotoviti skladnost med njimi,

BS. ker so industrijski sektorji bistveni za doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ki jih je določil Evropski svet, in ker bi jih morali spodbujati, da še bolj zmanjšajo 
industrijske emisije toplogrednih plinov in ob tem ostanejo konkurenčni,

BT. ker bi moralo temeljno načelo mehanizma čistega razvoja in skupnega izvajanja, namreč
širitev sodobnih in učinkovitih tehnologij, v resnici delovati; ker bi moralo biti to načelo 
omejeno na visokokakovostne projekte, ki bi dokazano zagotavljali dodatno zniževanje 
emisij toplogrednih plinov,

Kmetijstvo in živinoreja

BU. ker so spremembe v kmetijski praksi, okoljska zakonodaja EU in najnovejše strukturne 
reforme skupne kmetijske politike usmerjene v trajnost ter prek boljšega izkoriščanja virov 
posredno vodijo k zmanjšanju emisij,

BV. ker kmetijstvo tudi onesnažuje s toplogrednimi plini, hkrati pa pozitivno prispeva k 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in je neposredno prizadeto zaradi negativnih 
učinkov podnebnih sprememb, kar povzroča različne gospodarske in družbene posledice 
po evropskih regijah,

BW. ker obsežno pridelovanje krmil za živinorejo znatno prispeva k skupnim emisijam 
toplogrednih plinov v kmetijstvu,

BX. ker v boju proti podnebnim spremembam v kmetijstvu manjkajo specifični cilji, kot so 
zavezujoče zahteve za zmanjšanje emisij metana in dušikovih oksidov, prav tako pa tudi 
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sistemi spodbud, da bi se izkoristile že obstoječe možnosti zmanjšanja emisij,

BY. ker sonaravna živinoreja s skrbjo za krajino in ohranjanjem pašnikov prinaša pomembne 
ugodnosti za okolje, porablja pa tudi manj energije in povzroča manj emisij,

BZ. ker je treba obseg živinoreje prilagoditi razpoložljivim površinam in ker bi trajnostne 
prakse paše lahko pomagale preprečevati erozijo tal na pašnih območjih,

Gozdovi

CA. ker so gozdovi za biosfero zelo dragoceni in imajo v svetovnem ekosistemu številne 
funkcije ter ker trenutna ekonomska vrednost gozdov ne upošteva njihove ekosistemske in 
družbene vrednosti,

CB. ker imajo gozdovi trojno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb: kot zaloge ogljika ob 
trajnostni rabi in zaščiti gozdov, kot ponori ogljika ob pogozdovanju in kot nadomestilo za 
fosilna goriva in fosilne proizvode ob rabi obnovljivih surovin,

CC. ker gozdovi pokrivajo več kot 30 % svetovne zemeljske površine, v njih živi več kot dve 
tretjini vseh na Zemlji živečih vrst in ker gozdovi vsrkajo približno 30 % letnih emisij 
toplogrednih plinov,

CD. ker imajo gozdovi po eni strani pomembno vlogo pri zajezitvi podnebnih sprememb, po 
drugi strani pa posledice podnebnih sprememb prizadenejo vsaj tretjino gozdov na svetu,

CE. ker velik problem uničevanja gozdov predstavljajo s tem povezani družbenogospodarski 
dejavniki, kot so revščina in nerazvitost, šibke politične institucije in pomanjkanje pravne 
države, pa tudi nepravično lastništvo in korupcija, ki lahko poleg ostalih posledic botrujejo 
nezakoniti sečnji in krčenju gozdov,

CF. ker uničevanje gozdov s krčenjem gozdov, netrajnostno sečnjo ali požari, ki jih med 
drugim povzročajo vročinski valovi, bistveno prispevajo k emisijam CO2,

CG. ker ni dovolj strategij in programov za pogozdovanje gozdov, ki so bili posekani,

CH. ker sestav gozdnih nasadov v EU ne odraža značilnosti naravnega mešanega gozda 
Evrope, kar pogosto vodi v gozdne požare in emisije CO2,

Varovanje tal

CI. ker so tla v Evropi bolj kot kadar koli prej izpostavljena nepopravljivi škodi, katere obseg 
še povečujejo podnebne spremembe,

CJ. ker se zaradi taljenja permafrosta spreminja stanje tal na severni polobli, poleg tega pa se v 
atmosfero izpuščajo velike količine metana,

Upravljanje vodnih virov

CK. ker so razpoložljivost vodnih virov, preskrba s pitno in drugo vodo, poraba vode in 
obdelava odpadne vode tesno povezani z gospodarskimi in družbenimi okoliščinami,

CL. ker podnebne spremembe še povečujejo regionalna razhajanja, ki obstajajo v Evropi v 

Adlib Express Watermark



zvezi z razpoložljivimi vodnimi viri ter s pojavi poplav in suše,

Ribištvo

CM. ker so ribe in lupinarji pomemben vir hrane, ocean pa je največji svetovni ponor ogljika ter 
vir biomase in surovin,

CN. ker se viri hrane iz morij že prekomerno izkoriščajo,

Ravnanje z odpadki in upravljanje virov

CO. ker je hierarhija ravnanja z odpadki ključno načelo pri blažitvi podnebnih sprememb v 
sektorju odpadkov,

CP. ker bi bilo treba priznati, da EU zakonodaja o odpadkih skupaj z inovacijami pri 
odstranjevanju odpadkov in večjo uporabo recikliranih proizvodov že imajo pozitiven 
vpliv na okolje in prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz sektorja 
odpadkov, četudi še niso izrabljene vse možnosti,

CQ. ker se količina odpadkov kljub vsem prizadevanjem na žalost še naprej povečuje,

Prilagoditveni ukrepi

CR. ker so prilagoditve vseh vrst zagotovilo za prihodnost, da se bo omilila škoda, nastala 
zaradi emisij toplogrednih plinov v preteklosti in s tem povezanega zvišanja temperature,

CS. ker zgolj analiza stroškov in koristi pri razvijanju prilagoditev ne zadošča, da bi se 
zagotovila potrebna minimalna zaščita za vse skupine prebivalstva, ker bi bilo zaradi 
takšnih ukrepov nujno treba proučiti lokalne učinke podnebnih sprememb,

CT. ker medtem po poročilih Združenih narodov o stanju ekosistemov "Millenium Ecosystem 
Assessment" poraba naravnih virov ogroža dve tretjini ekosistemov, zaostruje 
izpostavljenost podnebnim spremembam in povečuje pritisk za čimprejšnje oblikovanje 
prilagoditev,

CU. ker skupno poročilo Evropske agencije za okolje, Skupnega raziskovalnega središča in 
Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom "Učinki spremenjenega evropskega 
podnebja" opozarja na dejstvo, da je ranljivost regij in sektorjev po Evropi na podnebne 
spremembe zelo različna in bodo močneje prizadeta gorska območja, obalna območja, 
Sredozemlje in arktična območja, in ker je v poročilu poudarjeno, da so za ublažitev 
učinkov poleg še večjega zmanjšanja svetovnih emisij toplogrednih plinov potrebni 
proaktivni ukrepi za prilagoditev na evropski in nacionalni ravni,

Zdravje

CV. ker priprava in krepitev sistemov zdravstva z ustreznimi preventivnimi ukrepi lahko 
zajezijo številne posledice podnebnih sprememb za zdravje, o katerih poroča na primer 
Svetovna zdravstvena organizacija, posebno pozornost pa je treba posvetiti širjenju 
tropskih bolezni in nameniti kampanje za obveščanje ranljivim skupinam, kot so 
nosečnice, novorojenčki, otroci in starostniki,

CW. ker evropski akcijski načrt za okolje in zdravje 2004–2010 nikakor ni ustrezen za 
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obravnavo okoljskih vzrokov, ki vplivajo na zdravje, zlasti tistih, ki so posledica 
podnebnih sprememb,

Rast in delovna mesta

CX. ker so cilji v zvezi s podnebno politiko, ki so jih zastavili na Evropskem svetu marca 2007, 
tehnološko in gospodarsko dosegljivi ter ponujajo edinstvene poslovne priložnosti za 
tisoče EU podjetij,

CY. ker številna podjetja še niso v zadostni meri prepoznala obsežnih priložnosti in tveganj, 
povezanih s podnebnimi spremembami,

CZ. ker je zavzeto posredovanje v boju proti podnebnim spremembam v skladu s trajnostnim 
razvojem in blaginjo; ker bi to lahko bila učinkovita naložba s pomembno protirecesijsko 
vlogo in je treba to posredovanje jemati kot izziv za obsežne strukturne spremembe, 
katerih končni cilj je razvoj pravega zelenega gospodarstva,

DA. ker je bolj verjetno, da bo prišlo do prerazporejanja delovnih mest znotraj posamezne 
panoge kot pa med različnimi panogami,

Spodbujanje tehnologij prihodnosti

DB. ker je trgovanje z emisijami temeljni del evropskega programa za boj proti podnebnim 
spremembam, s katerim naj bi se zaradi večje učinkovitosti zmanjšale emisije toplogrednih 
plinov; ker zgolj trgovanje z emisijami ne zadošča, da bi se našla pot iz slepe ulice CO2 in 
sprožila revolucija na področju tehnologij z nizkimi emisijami CO2,

DC. ker doseganje ciljev glede blažitve podnebnih sprememb zahteva ustrezen mehanizem za 
finančno usmerjanje, s katerim bi podprli razvoj in uporabo energetsko učinkovite in čiste 
tehnologije,

DD. ker pomenijo trajnostni stanovanjski objekti izjemno priložnost za ustvarjanje delovnih 
mest,

DE. ker zgolj večja učinkovitost ne bo sprožila tehnološke revolucije, temveč bi bila potrebna 
celovita strategija na ravni EU, nacionalni in lokalni ravni, ki bi dala zagon raziskavam in 
razvoju novih in naprednih tehnologij in postopkov ter povečala njihovo uporabo,

DF. ker se zajemaje in skladiščenje CO2 v manjšem merilu že uporablja na različnih področjih, 
na primer pri pridobivanju nafte in plina, vendar je kot obsežna tehnologija, namenjena za 
boj proti podnebnim spremembam, šele na začetni stopnji,

DG. ker so stroški in tveganja še vedno večji kot gospodarske prednosti in se učinkovitost 
elektrarn z zajemanjem in skladiščenjem CO2 kljub uporabi najsodobnejših tehnologij 
zmanjšuje,

DH. ker tehnologija zajetja in skladiščenja CO2 kot premostitvena tehnologija na poti k 
dekarbonizaciji energetskega sistema lahko prispeva rešitev za zmanjšanje emisij CO2 v 
elektrarnah in bi lahko dopolnjevala tehnologije obnovljivih virov energije, vendar pa je 
zajemaje in skladiščenje CO2 tehnologija za prečiščevanje in nevtralizacijo odpadnih snovi 
na koncu proizvodne verige,
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Inteligentni računalniški sistemi ter informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT)

DI. ker informacijsko-komunikacijski sektor trenutno povzroča 2 % svetovnih emisij CO2, ta 
panoga pa bi lahko znižala svoje emisije CO2 in predvsem razvijala inovativne in 
energetsko učinkovite načine uporabe za vse gospodarstvo,

Financiranje in vprašanja v zvezi s proračunom

DJ. ker sedanji proračun EU ne zadošča za doseganje ciljev v zvezi s podnebnimi 
spremembami, saj za politično prednostno nalogo boja proti podnebnim spremembam niso 
namenjena ustrezna sredstva,

DK. ker morajo biti v prihodnjem finančnem okviru proračunska sredstva namenjena boju proti 
podnebnim spremembam in oblikovanju evropske politike prilagajanja, da bo za naslednje 
proračunsko obdobje po letu 2013 na voljo zadosten "proračun za podnebne spremembe",

DL. ker je treba boj proti podnebnim spremembam upoštevati v vseh politikah EU; ker zato EU 
ne more več zgolj prerazporejati obstoječih virov, temveč bi morala spodbujati nastanek 
novih virov za financiranje medsektorske narave boja proti podnebnim spremembam,

Izobraževanje, usposabljanje, poročanje, označevanje in ozaveščanje

DM. ker ukrepi ekonomske in socialne politike za boj proti podnebnim spremembam prinašajo
kulturne spremembe, ki bodo spremenile ustaljene navade in življenjski slog, vendar 
resnično trajnostne porabe in uporabe surovin na vseh področjih družbe ni mogoče 
uveljaviti brez sprememb v mišljenju in vedenju, za kar pa je treba oblikovati nove vzorce
potrošnje in življenjskih slogov,

DN. ker bodo podnebne spremembe spodbudile tehnološko posodabljanje, to gospodarsko 
priložnost pa bo mogoče izkoristiti le, če bo na trgu dela dovolj kvalificiranih 
strokovnjakov,

DO. ker je posebna raziskava Eurobarometra (št. 300) jasno pokazala, da velika večina 
vprašanih v Evropi meni, da so podnebne spremembe zelo resen problem, vendar se 
številni pritožujejo, da ni dovolj informacij, in da se pri svojih osebnih pobudah za 
soočanje s podnebnimi spremembami omejujejo na dokaj enostavne ukrepe, kot so 
ločevanje odpadkov ali manjša poraba energije in vode, ki ne zahtevajo bistvene 
spremembe v vsakdanjem življenju,

DP. ker so na voljo ustrezne informacije, da se preučijo lastne navade v zvezi z mobilnostjo, na 
primer glede uporabe osebnih motornih vozil in alternativnih prevoznih sredstev (hoja, 
kolesarjenje in javni promet),

DQ. ker zahteve in predpisi EU v zvezi s podnebnimi spremembami lokalnim in občinskim 
oblikovalcem politik pomagajo izboljšati kakovost življenja v številnih mestih v Evropski 
uniji in lokalne pobude na velemestnih območjih odločilno prispevajo k zmanjšanju emisij 
ogljikovega dioksida v Evropski uniji,

DR. ker trgovci na drobno niso odgovorni za to, da bi med svojimi strankami širili alternativne 
nakupovalne navade, vendar bi lahko podjetja kot celote s svojimi poslovnimi modeli in 
proizvodnimi postopki postavila zgled za trajnost in učinkovito rabo virov in bi svoje 
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osebje napravila za pomembne širitelje okolju prijaznih dejavnosti,

DS. ker informacije o učinkih kmetijskih proizvodov na okolje v glavnem niso na voljo 
potrošnikom, vendar usmerjene kampanje za obveščanje lahko vplivajo na nakupovalne 
navade potrošnikov, s čimer je tudi mogoče doseči cilje politike zdravstvenega varstva,

DT. ker vprašanja podnebnih sprememb ni mogoče rešiti brez obsežne vključenosti 
prebivalstva v vseh delih sveta in ker bo zato ena od ključnih nalog, da se jim z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi zagotovijo informacije, ki jih bodo potrebovali za pomoč pri 
reševanju težav in s katerimi se bodo zavarovali, ko se bodo neizogibno pojavile 
prilagoditvene težave,

2050 – prihodnost se začenja danes

DU. ker potrebe svetovnega prebivalstva po virih že dandanes za četrtino presegajo naravno 
zmožnost obnavljanja Zemlje in bodo zaradi tega prihodnje generacije prikrajšane za 
osnovo za življenje,

DV. ker bodo politične odločitve, sprejete danes, določile temelje za proizvodne metode in 
vedenje potrošnikov v prihodnosti, za kar sta potrebna daljnovidnost in politično vodstvo, 
vendar bolj trajnostnega načina življenja ne bo mogoče doseči brez sodelovanja 
gospodarstva, znanosti, medijev, organizirane civilne družbe in državljanov,

DW.ker so podnebne spremembe svetovni okoljski problem, katerega vzroki so strukturne 
narave,

Politične smernice

1. opozarja na prej navedeno resolucijo z dne 21. maja 2008, zlasti na dejstvo, da mora biti 
cilj vseh prizadevanj za omejitev emisij omejitev povečanja globalne temperature pod 2°C, 
saj bi že ta raven segrevanja znatno vplivala na našo družbo in način življenja 
posameznika ter bi znatno spremenila ekosisteme in vodne vire; je resno zaskrbljen, ker so 
podnebne spremembe po mnogih nedavnih znanstvenih poročilih hitrejše in imajo hujše 
škodljive posledice, kot se je domnevalo prej; zato poziva Komisijo, naj tesno spremlja in 
analizira najnovejša znanstvena odkritja, da bi lahko ocenila zlasti, ali bo s ciljem EU 2°C 
še vedno mogoče doseči namen preprečevanja nevarnih podnebnih sprememb;

2. poudarja, da je treba globalno segrevanje in podnebne spremembe – ob uporabi 
horizontalnega pristopa – nujno vključiti v vsa politična področja kot nova parametra ter 
na ustreznih področjih EU zakonodaje upoštevati vzroke in posledice globalnega 
segrevanja in podnebnih sprememb;

3. zlasti opozarja na osnovne cilje v pri boju proti podnebnim spremembam ter v skladu s 
priporočili iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega foruma o spremembi 
podnebja, ki so vključena v balijski načrt, poudarja pomen določitve srednjeročnega cilja 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 25 do 40 % do leta 2020 za EU in skupino 
drugih industrializiranih držav, pa tudi dolgoročnega cilja zmanjšanja emisij za najmanj 
80 % do leta 2050 v primerjavi z letom 1990, ob ohranitvi osredotočenosti na omejitev 
porasta povprečne globalne temperature za 2°C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo, ter 
tako doseči 50 % verjetnosti, da bo ta cilj dosežen;
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4. poudarja, da vpliv države na podnebje ne pomeni samo njenih fizičnih emisij; poziva EU, 
naj nujno ukrepa doma in v sklopu mednarodnih pogajanj, da bi razvili načela za 
izračunavanje, pri katerih bi bili upoštevani vsi učinki porabe, tudi učinki mednarodnega 
letalstva;

5. poziva Komisijo, naj preuči ogljikov odtis prihodnjih pobud za evropske politike in s tem 
zagotovi, da bodo izpolnjeni podnebni cilji, zastavljeni na evropski ravni, obenem pa 
zagotovi tudi visoko raven varstva okolja in javnega zdravja;

6. poudarja politične ukrepe in sodelovanje, ki jih je večkrat predlagal Evropski parlament za 
boj proti podnebnim spremembam na mednarodni ravni (vključno z regionalnimi 
večstranskimi sporazumi) ter na ravni EU in držav članic;

7. odobrava sprejetje svežnja zakonodajnih ukrepov EU (tako imenovani podnebni in 
energetski sveženj), ki zahteva 20 % enostransko zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
EU in uvedbo postopka za povečanje naporov, da bi se doseglo 30 % zmanjšanje v skladu 
z obvezami iz prihodnjega mednarodnega sporazuma in povečalo delež obnovljive 
energije v mešanici energetskih virov EU na 20 % do leta 2020, ter poziva države članice 
EU, naj te zakonodajne ukrepe izvedejo gladko in hitro; poziva Komisijo, naj natančno 
spremlja izvajanje podnebnega in energetskega svežnja;

8. meni, da so določena načela, dogovorjena v sklopu podnebnega in energetskega svežnja, 
koristna za mednarodni sporazum, zlasti zavezujoči linearni trend za industrializirane 
države, razlikovanje na podlagi preverjenih emisij v letu 2005 in režim spoštovanja letnega 
količnika za zmanjšanje;

9. je zavezan vodilni vlogi Evropske unije v mednarodnih pogajanjih v sklopu okvirne 
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja na ravni konferenc pogodbenic COP 
in MOP ter v drugih mednarodnih forumih, na primer STO, Svetovna banka in IMF; 
nadalje opozarja, da morajo EU in njene države članice uresničiti cilje Kjotskega 
protokola, če želijo na verodostojen način izvajati to vodilno vlogo;

10. strinja se, da razvoj, uporaba in izvoz sodobnih okoljskih tehnologij prispevajo k 
izpolnjevanju lizbonske strategije, kjotskih ciljev EU in drugih ciljev za varstvo podnebja, 
in poudarja, da je treba za uresničevanje okoljskih ciljev in gospodarske rasti v celoti 
vključiti lizbonsko strategijo in podnebno-energetski sveženj;

11. poziva Komisijo in države članice, naj se zavzamejo za poziv Združenih narodov k t.i. 
"zelenemu new dealu"; spričo finančne krize poziva, da se naložbe, ki naj bi spodbudile 
gospodarsko rast, izvajajo trajnostno, zlasti s promoviranjem zelenih tehnologij, ki bodo 
obenem v prihodnosti dvigovale evropsko konkurenčnost in zagotavljale delovna mesta;

12. v zvezi s tem poudarja, da bo spoprijemanje s podnebnimi spremembami povzročilo 
družbene spremembe, ki bodo pripomogle k ustvarjanju novih delovnih mest in panog, 
boju proti energetski revščini in odvisnosti od uvoza fosilnih goriv ter zagotavljanju 
socialnih ugodnosti za državljane; poudarja, da bo za uspešnost pri doseganju tega cilja 
odločilno sodelovanje na mednarodni, regionalni in lokalni ravni;

13. poleg tega je prepričan, da je lahko boj proti podnebnim spremembam uspešen le, če se v 
proces v celoti pritegnejo državljani, ki so v obdobju prehoda na gospodarstvo, nevtralno z 
vidika izpustov ogljika, zaščiteni; zato poudarja, da bodo politike za spoprijemanje s 
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podnebnimi spremembami in prilagajanje nanje prisilile Evropsko unijo v nov vzorec 
trajnostnega razvoja, ki bi moral spodbuditi njeno socialno naravo, da bi ohranili socialni 
konsenz;

14. poudarja, da je najprej treba občutno izboljšati učinkovitost na vseh področjih 
vsakodnevnega življenja ter vzporedno s tem omogočiti stalen porast proizvodnje in 
potrošnje z zavestnim ohranjanjem virov na osnovi obnovljive energije;

15. v tem okviru poudarja, da je treba proračun Evropske unije pa tudi sedanje in prihodnje 
finančne instrumente preveriti, ali so usklajeni s cilji politike varstva podnebja, in jih po 
potrebi prilagoditi;

16. poudarja, da je uspešna raziskovalna in razvojna politika mogoča šele s praktično uporabo 
novih tehnologij prek varnih točk za dostop na trg;

17. poziva, naj se izvedejo raziskave o možnih trendih migracij, pogojenih s podnebnimi 
spremembami, in posledične obremenitve za lokalne službe, da bi omogočili informirane 
postopke dolgoročnega načrtovanja in obvladovanja tveganj;

18. poudarja, da je skoraj polovica svetovnega prebivalstva mlajša od 25 let in da bodo imele 
sedanje odločitve o podnebnih politiki daljnosežne posledice za največjo generacijo 
mladih v zgodovini človeštva;

Mednarodna razsežnost: obdobje po letu 2012, zunanja podnebna politika in mednarodna 
trgovina

19. pozdravlja odločitev, ki sta jo sprejeli konferenci COP 14 in COP/MOP 4 v Poznańu, da se 
od razprave preide k pravim pogajanjem, da se doseže sporazum za obdobje po letu 2012 
in v tem kontekstu sprejme delovni program za leto 2009; odobrava tudi mandat, ki je bil 
podeljen predsednikom, da predlagajo pogajalsko besedilo, ki bo pregledano na 
pogajalskem zasedanju junija 2009;

20. poziva Komisijo in naslednja predsedstva Sveta, naj prevzamejo vodilno vlogo v 
mednarodnih pogajanjih glede sporazuma za obdobje po letu 2012 in naj ga sklenejo do 
konca leta 2009, da bo ostalo dovolj časa za ratifikacijo prihodnjega tega sporazuma in da 
se bomo izognili vrzeli med obdobjema obveznosti;

21. poudarja, da mora novi sporazum o podnebnih spremembah nastati pod okriljem 
Združenih narodov in po načelu skupne, a različne odgovornosti, pri čemer bi prevzele 
vodilno vlogo pri zmanjšanju svojih domačih emisij države industrializiranega sveta, 
države v razvoju pa bi se v skladu z balijskim akcijskim načrtom ravno tako obvezale, da 
bodo na nacionalni ravni sprejele ustrezne ukrepe za blažitev v okviru trajnostnega 
razvoja, ki jih bodo podprli in omogočali tehnologija, financiranje in krepitev zmogljivosti 
iz industrializiranih držav na izmerljiv in preverljiv način, tako da bo mogoče o ukrepih 
poročati;

22. poziva industrializirane pogodbenice UNFCCC, ki tega še niso storile, da predlagajo 
individualne obveznosti glede zmanjšanja emisij ter s tem prispevajo k globalnim 
prizadevanjem za doseganje cilja navedene konvencije; odobrava zavezanost držav v 
razvoju procesu UNFCCC ter neodvisne obveznosti in politike, ki so jih številne med 
njimi sprejele; 
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23. poziva novo ameriško vlado, naj izpolni pričakovanja, in sicer tako, da s sprejetjem 
domače zakonodaje prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k 
pospeševanju čistih tehnologij, z dejavnim sodelovanjem pri mednarodnih pogajanjih pa 
tudi k oblikovanju ambicioznega okvira podnebnih sprememb za obdobje po letu 2012;

24. poudarja, da je treba sporazum za obdobje po letu 2012 uskladiti z drugimi cilji 
mednarodnih političnih agend Združenih narodov in Evropske unije, kot so ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, razvojni cilji tisočletja ali vprašanja varnosti, da se lahko uporabijo 
politične sinergije;

25. ugotavlja, da je Komisija sprejela sporočilo z naslovom "Za celovit sporazum o podnebnih 
spremembah v Københavnu" o stališču Evropske unije pri pripravi konference ZN o 
podnebnih spremembah COP 15 v Köbenhavnu; 

26. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo zunanjo politiko o podnebnih 
spremembah in nenehno opozarjajo na podnebne cilje EU v diplomatskih misijah EU in 
držav članic; sam pa se zavezuje, da bo nenehno opozarjal na vprašanje podnebnih ciljev 
EU in jih zagovarjal v svojih stikih s parlamentarci iz drugih držav;

27. poziva Komisijo in države članice, naj vključijo zahteve za zmanjšanje emisij in ukrepe za 
prilagoditev posledicam podnebnih sprememb v programe razvojne pomoči in naj se v 
postopkih odločanja mednarodnih agencij za razvojno pomoč sklicujejo na te zahteve ter 
prek partnerstva vključijo zasebni sektor, javne organe in nevladne organizacije v zadevnih 
državah ali regijah; poudarja, da je treba sprostiti dodatna sredstva za pomoč državam v 
razvoju pri spoprijemanju z izzivom podnebnih sprememb in da morajo biti nastajajoče 
pobude v zvezi s tem formalno povezane s procesom okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja in doseganjem razvojnih ciljev tisočletja; pozdravlja zagon 
globalnega zavezništva o podnebnih spremembah s strani EU za podporo prilagajanju na 
podnebne spremembe v revnih državah v razvoju, ki so najobčutljivejše za podnebne 
spremembe, ter v zvezi s tem opozarja na svojo resolucijo z dne 21. oktobra 2008;

28. odobrava odločitev, sprejeto na konferencah COP 14 in COP/MOP 4, da bo postal sklad za 
prilagajanje popolnoma operativen, kar pomeni, da se bodo od leta 2009 v njegovem 
okviru lahko financirali projekti, in meni, da gre za zelo pomemben prvi korak pri 
obravnavi zaskrbljenosti držav v razvoju glede financiranja ukrepov, povezanih s 
podnebnimi spremembami, v teh državah; odobrava tudi odločitev o povečanju ravni 
naložb v prenos tehnologije prek strateškega programa za prenos tehnologije, ki je bil 
sprejet v Poznańu; 

29. pozdravlja sicer skromen napredek, ki je bil dosežen pri obravnavi vprašanj dodatnosti in 
geografske porazdelitve mehanizma čistega razvoja, in poziva države članice, da v skladu 
z odločitvami iz Poznańa dajejo prednost nakupu dobropisov iz projektov državah, ki 
gostijo manj kot deset projektov, registriranih v okviru mehanizma čistega razvoja, zlasti v 
najmanj razvitih državah, malih otoških državah v razvoju in v Afriki, ter da prevzamejo 
nase stroške potrditve teh projektov;

30. v tem okviru opozarja na načelo dopolnilnosti, na katerega se sklicujejo členi 6, 12 in 17 
Kjotskega protokola in marakeški sporazumi, ki pravi, da morajo pogodbenice izpolniti 
večino obveznosti glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov doma, preden izkoristijo 
zunanje prilagodljive mehanizme, kot sta mehanizem čistega razvoja in skupno izvajanje;
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31. poudarja, da prekomerna uporaba projektov čistega razvojnega mehanizma/skupnega 
izvajanja ogroža verodostojnost Evropske unije v mednarodnih pogajanjih v okviru ZN in 
s tem tudi njeno vodilno vlogo pri boju proti podnebnim spremembam; spodbuja države 
članice, naj bodo odgovorne in zmanjšajo uporabo teh projektov ter dosežejo večino 
zmanjšanj emisij v svojih državah;

32. podpira priporočila iz poročila visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno 
politiko in Komisije z naslovom "Podnebne spremembe in mednarodna varnost" in 
poudarja, da je v ta namen treba vzpostaviti ustrezno večstransko podnebno diplomacijo 
EU, da se podnebna vprašanja v večji meri vključijo v oblikovanje mednarodnih odnosov, 
skupaj z drugimi dejavniki mednarodnih odnosov, kot so rast prebivalstva, migracije, 
povezane s podnebnimi spremembami, urbanizacija, potrebe po energiji, naraščajoče cene 
energije ter pomanjkanje hrane in vode;

33. poziva EU in njene države članice, naj v okviru evropske varnostne strategije ter evropske 
varnostne in obrambne politike preprečujejo in spremljajo ter ukrepajo proti učinkom 
podnebnih sprememb in iz tega posledičnih naravnih nesreč na zaščito civilistov ter 
človekovo varnost, pa tudi proti konfliktom zaradi spremenjene oskrbe z vodo in zemljišči 
zaradi podnebnih sprememb;

34. poziva EU in države članice, naj okrepijo svoja sedanja podnebna partnerstva v ciljnimi 
državami v razvoju, ter naj vzpostavijo nova partnerstva, če jih še ni, zagotovijo večjo 
finančno podporo za razvoj in prenos tehnologije, varstvo intelektualnih pravic in krepitev 
institucionalnih zmogljivosti;

35. poziva Komisijo in države članice, naj dajo pri razvojnem sodelovanju največjo prednost 
energetski učinkovitosti in obnovljivim virom;

36. poziva Komisijo, naj v okviru krogov pogajanj v Svetovni trgovinski organizaciji in 
procesa za obdobje po letu 2012 izvaja usklajene pogajalske strategije na področju 
trgovinske in okoljske politike, da bi svojim pogajalskim partnericam poslala verodostojno 
sporočilo o podnebnih ciljih Evrope ter instrumentih, razvitih za njihovo uresničitev, in 
odpravi zaskrbljenost glede trgovinskih ovir in drugih pomanjkljivosti trgovinskih 
odnosov s tretjimi državami, ki nimajo obvezujočih podnebnih ciljev, ter naj uveljavi 
načelo recipročnosti za boj proti podnebnim spremembam na globalni ravni;

37. poziva Komisijo, predsedstva Sveta in države članice, naj sprejmejo vodilno vlogo na 
pogajanjih o sporazumu za obdobje po letu 2012, da bi zagotovile uspeh podnebnih 
pogajanj o doseganju cilja 2 ºC;

Energija

38. poudarja, da Evropa potrebuje v prihodnost usmerjeno skupno energetsko politiko, ki naj 
temelji na solidarnosti med državami članicami, znotraj EU in pri zunanjih odnosih, da bi 
zagotovili visoko raven zanesljivosti pri energetski oskrbi, ki bo izpolnjevala pogoje 
trajnosti, učinkovitosti virov in podnebne nevtralnosti ter se spopadala z zadevami v zvezi 
s podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo, da se s tem prepreči morebitno prekinitev 
dobave energije;

39. poziva EU, naj ustvari evropsko skupnost za obnovljivo energijo, da bi spodbudila 
nadaljnje raziskave in pilotne projekte s tega področja, pa tudi oblikovanje omrežja, da bi 
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kar najbolje vključili vire obnovljive energije;

40. poziva EU in države članice, naj zagotovijo:

– razvoj evropske infrastrukture prenosa energije (vključno s tako imenovanim 
nadomrežjem) in naložbe vanjo, ki so potrebne za zagotavljanje raznolikosti virov 
energije za EU;

– stalne raziskave in razvoj pilotnih projektov v zvezi s tehnologijo, povezano z 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, decentralizirano proizvodnjo in drugim 
novim tehnološkim razvojem;

41. poziva EU in njene države članice, naj z aktivno podporo javnih organov v državah 
članicah in na ravni EU ter ob kar največjem sodelovanju z drugimi državami in 
mednarodnimi organizacijami zagotovijo prehodno obdobje glede nabora energetskih 
virov, na katero bodo vplivali politiki in ga vodili podjetniki in v katerem bo uporaba 
obnovljivih virov energije postopoma dopolnila ter posledično zmanjšala in nadomestila 
uporabo fosilnih goriv;

42. poziva države članice, naj pri regijah in državljanih podpirajo občutek lastne odgovornosti
ter spodbujajo večjo rabo lokalnih virov obnovljive energije s pravnimi in davčnimi 
spodbudami;

43. poziva države članice, naj dobavitelje električne energije motivirajo prek sistemov odpisa 
in davčnih mehanizmov nagrajevanja za potrebno modernizacijo elektrarn na fosilna 
goriva, da bi bistveno izboljšali učinkovitosti v proizvodnji konvencionalne energije;

44. poziva države članice, naj zagotovijo dostop do omrežja za energijo, plin in elektriko iz 
decentraliziranih virov, odpravijo ovire za dostop do trga za inovativne dobavitelje 
energije v sektorju obnovljive energije in spodbudijo razširitev lokalne soproizvodnje 
električne energije in toplote ali soproizvodnje električne energije, toplote in hlajenja ter 
naj si to zastavijo kot srednjeročni cilj;

45. predlaga oblikovanje evropskih energetskih partnerstev s tretjimi državami v Sredozemlju 
kot temeljnega dela evropske zunanje energetske politike, ki bi bila v začetni fazi 
namenjena proizvajanju sončne energije in njenemu prenosu v Evropsko unijo po 
visokonapetostnih kablih enosmernega toka, v drugi fazi pa bi to lahko postala osnova za 
proizvodnjo elektrike in vodika ter s tem za prehod na gospodarstvo, temelječe na 
obnovljivih virih energije;

46. poziva EU, države članice in gospodarstvenike:

– naj vlagajo v infrastrukturo, omrežja in mreže za proizvodnjo, prevoz in shranjevanje 
električne energije, proizvedene iz obnovljive energije in vodika;

– naj z energetskimi partnerstvi tretjim državam ponudijo programe za oblikovanje 
potrebnih institucij, infrastrukture in programov usposabljanja za lokalne 
strokovnjake ter dostop do omrežja za njihove potrebe;

47. poziva države članice, naj v skladu z lokalnimi ali regionalnimi zmogljivostmi nadalje 
povečajo delež vetrne energije v naboru energetskih virov, saj je zaradi intenzivnega 
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spodbujanja že postala uveljavljena oblika pridobivanja energije, ter vodne in geotermične 
energije in naj še naprej izkoriščajo obstoječe razvojne zmogljivosti – s pomočjo evropskih 
raziskovalnih pobud in s koordinacijo mrež odličnosti;

48. poudarja velik potencial uporabe trajnostne biomase za pridobivanje energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov, in poziva k uvedbi evropske strategije izkoriščanja 
trajnostne biomase za proizvodnjo električne energije in plina, ogrevanje in hlajenje;

49. poziva Komisijo, naj predloži obširno analizo vseh emisij v celotnem življenjskem ciklu 
posameznih virov bioenergije, da bi ugotovili, kakšno vlogo bi lahko imela v prihodnosti 
biomasa iz ostankov in namenskih kultur kot vir energije; pri tem je treba preučiti 
prednosti in pomanjkljivosti možnosti za izboljšanje kurilne vrednosti biomase, ki jo lahko 
dosežemo z inovacijami in uporabo biotehnologije, brez vnaprej ustvarjenih mnenj;

50. meni, da je kombinacija toplote in električne energije učinkovita, ekonomična in okoljsko 
sprejemljiva možnost;

51. priznava različne pristope držav članic glede jedrske energije in zato poziva Komisijo, naj 
za večjo varnost nameni posebno pozornost radioaktivnim odpadkom in njihovemu 
polnemu življenjskemu ciklu;

52. meni, da so raziskave o tehnološki izvedljivosti jedrske fuzije v fuzijskem reaktorju ITER 
prvi korak h komercialni uporabi te oblike energije, in poudarja, da je uresničitev tega cilja 
močno odvisna od dolgoročnega zagotavljanja finančnih sredstev za te raziskave;

53. poziva države članice in EU, naj pospešujejo razvoj tehnologije zajemanja in skladiščenja
ogljika za premog in plinske elektrarne s spodbujanjem demonstracijskih projektov in 
raziskav;

Biogoriva

54. ugotavlja, da lahko nekatere vrste proizvodnje biogoriv vplivajo na cene hrane, izgubo 
biotske raznovrstnosti in krčenje gozdov, ter hkrati ugotavlja, da je treba biogoriva 
proizvajati odgovorno in v preverljivem trajnostnem postopku;

55. meni, da je treba države v razvoju nujno vključiti v dolgoročno strategijo razvoja in 
proizvodnje biogoriv, da bi se preučile možnosti ekonomskega načrtovanja in 
dobičkonosnosti, da bi jim zagotovili zadostno razpoložljivost in proizvodnjo hrane, da bi 
odgovorili na vprašanje njihove okoljske trajnosti, vključno z oceno vseh relevantnih 
posrednih vplivov, in nenazadnje, da bi omogočili družbeni razvoj in trajno povečanje 
prihodkov ter zagotovili, da države v razvoju dobijo potrebno usposabljanje, da bi lahko
dosegle trajnostna merila EU;

56. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo raziskovanje in razvoj biogoriv druge 
generacije, jim zagotovijo potrebna finančna sredstva in jih povežejo z zastavljenimi 
razvojnimi cilji;

57. poziva Komisijo in države članice, naj uporabijo izkušnje, pridobljene pri razvijanju meril 
trajnost v EU, in dejavno spodbujajo oblikovanje globalnih standardov za biogoriva;

Energetska učinkovitost
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58. poziva Komisijo, da predlaga obvezujoči 20-odstotni cilj povečanja energetske
učinkovitosti do leta 2020 in predlogu priloži konkretne vmesne cilje zmanjševanja;

59. poziva k obsežni kampanji obveščanja javnosti na lokalni ravni za izboljšanje 
decentralizirane energetske učinkovitosti, pri čemer bi lastnikom hiš in stanovanj 
omogočili toplotne slike s podatki o energetski učinkovitosti ter priporočila za financiranje 
morebitnih posodobitev po zgledu mikrokreditov;

60. poziva Komisijo in države članice, naj dejavno ukrepajo za ozaveščanje o pomembnosti 
informacijske in komunikacijske tehnologije za večjo energetsko učinkovitost, trajnostni 
razvoj in kakovost življenja državljanov EU;

61. poziva, da bi prek sejmov, dni odprtih vrat in seminarjev dosegli sinergijske učinke med 
lastniki zemljišč, ponudniki finančnih storitev, trgovci in drugimi udeleženci v 
nepremičninskem sektorju;

62. poziva k jasnemu evropskemu usklajevanju za širitev soproizvodnje energije in toplote 
oziroma energije, toplote in hlajenja ter njene integracije v industrijske obrate, da bi 
zagotovili lokalne ali regionalne oporne točke za podnebne ukrepe, obenem pa bi izboljšali 
učinkovito porabo energije;

63. poziva Svet za ekonomske in finančne zadeve, naj uvede manjše stopnje DDV za 
obnovljivo energijo ter blago in storitve, ki varčujejo z energijo; zlasti predlaga, naj države 
članice oblikujejo spodbude za posodabljanje, tako da bi zmanjšale davke na dodano 
vrednost za tovrstne ukrepe in pri tem uporabljeno opremo, preusmerile obdavčitev 
zemljišč ali posestev v energetsko učinkovitost stavb ter v celoti izvajale in spodbujale 
certifikate energetske učinkovitosti;

64. poziva, nja se kot pobuda za posodobitev najetih nepremičnin zmanjšajo davčne stopnje na 
prihodke od najemnin v skladu z naložbenimi stroški za obnovljive ogrevalne in električne 
sisteme ter za prihodke zaradi učinkovitosti;

65. poudarja, da je glede na dolgo življenjsko dobo stavb izredno pomembno zagotoviti, da 
bodo nove stavbe zgrajene po najvišjih možnih standardih energetske učinkovitosti, 
obstoječe stavbe pa bodo posodobljene po sodobnih standardih, v vseh novih in 
obnovljenih stavbah, kjer je potrebno ogrevanje in hlajenje, pa se morajo uporabljati 
minimalne ravni energije iz obnovljivih virov;

66. predlaga, naj države članice izboljšajo in razširijo uporabo certifikatov o energetski 
učinkovitosti ter priporočila povežejo s finančnimi spodbudami;

67. poziva k uporabi minimalnih standardov EU za energetsko učinkovitost za nove in 
obnovljene stavbe; poziva ustrezne lokalne organe in strokovna združenja v državah 
članicah, naj z uredbami o stavbah za energetsko učinkovitost novogradenj in večjih 
obnovitvenih del določijo merila, smernice in nacionalno zakonodajo ali upravne predpise 
za energetsko učinkovitost za nove stavbe in večja prenovitvena dela kot vodilno 
usmeritev za arhitekte in gradbene inženirje ter naj v zaprtih prostorih zagotovijo tudi čist 
in zdrav zrak;

68. poudarja, da je treba merila o minimalni energetski učinkovitosti vključiti v obsežno javno 
politiko javnih naročil za javne stavbe in storitve na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
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kot sredstvo za spodbujanje inovacij v novih tehnologijah in zagotavljanje njihovega 
dostopa na trg;

69. poziva, da se javno objavijo razpoložljive študije o odtisu ogljika in možnostih zmanjšanja 
porabe energije v evropskih institucijah ter da se uporabnikom omogoči lahek dostop do 
njih na ustreznih spletnih straneh;

70. poziva Komisijo in države članice, naj dejavno podprejo raziskave in tehnološki razvoj 
tehnologij na področju razsvetljave in inteligentnih naprav za razsvetljavo, da se odločneje 
spodbudi uvedba energetsko učinkovitejše razsvetljave v zaprtih in odprtih javnih 
prostorih, s poudarkom na močno učinkovitih svetlečih diodah (LED);

71. poudarja, da je obnova in izboljšanje energetske učinkovitosti blokovskih naselij, zlasti v 
državah, kjer je delež tovrstnih stavb na stanovanjskem trgu največji, najlažji način za 
prihranek energije in zmanjšanje emisij CO2; poziva Komisijo, naj pregleda in poveča 
sedanjo dvoodstotno omejitev v strukturnih skladih, ki velja za subvencije za obnovo 
blokovskih naselij;

72. poudarja, da bi moral biti dolgoročni cilj v stavbnem sektorju v Evropi neto ničta poraba 
energije v novih stanovanjskih zgradbah do leta 2015, v novih poslovnih in javnih 
zgradbah pa do leta 2020, in meni, da bi bilo treba dolgoročno ta cilj razširiti, da bi zajel 
tudi obnovljene zgradbe;

73. poziva Komisijo, naj zahteve za energetsko učinkovitost za električno in elektronsko 
opremo vseh vrst vsaj vsakih pet let prilagodi razvoju na trgu po vzoru najuspešnejših 
zgledov, da posodobi obstoječe programe za označevanje ali opredelitve učinkovitosti ter s 
tem prepreči sporočanje netočnih informacij potrošnikom;

74. poziva Komisijo, naj določi stroge cilje EU in vzpostavi celovite industrijske politike za 
zagotovitev dostopa na trg in prevzetje energetsko učinkovitih tehnologij, vključno z 
razvojem skupnih tehnoloških ciljev (na primer pasivnih hiš), večjo uporabo celovitih 
strategij za politike, na primer vodilnih trgov in zelenih javnih naročil, ter podporo 
predpisom o oblikovanju proizvodov in minimalnih standardih;

75. poziva Komisijo, naj dosledno izvaja prepoved naprav z veliko izgubo energije v stanju 
pripravljenosti, kot naslednji korak pri izvajanju direktive o okoljsko primerni zasnovi 
izdelkov1 pa naj premisli o tem, da bi morale naprave obvezno imeti funkcijo izklopa, 
samodejno izklapljanje in funkcija varčevanja z energijo pa bi morala postati obvezna tudi 
za naprave z velikimi motorji, industrijsko opremo in stroje;

76. poziva k zgodnjemu in strogemu izvajanju zahtev iz leta 2006, ki se nanašajo na vgradnjo 
"pametnih" merilnikov, da bi potrošnike ozavestili o porabi energije in pomagali 
dobaviteljem elektrike k učinkovitejšemu odzivanju na povpraševanje;

Mobilnost in logistika

77. ugotavlja, da evropski ekonomski in socialni model temelji na zagotavljanju mobilnosti in 

                                               
1 Direktiva 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za 

določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (UL L 191, 22.7.2005, 
str. 29).
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razpoložljivosti ljudi, blaga in dobrin, pri čemer se daje prednost časovne učinkovitosti 
pred učinkovitostjo virov, ter da bo v prihodnosti potrebna kombinacija teh dveh faktorjev;

78. poziva Evropsko investicijsko banko in njeno ustanovo za tvegani kapital, Evropski 
investicijski sklad, naj znatno poglobita svojo podporo za energetsko učinkovitost in 
razvoj obnovljive energije;

79. opozarja zadevne akterje, da mora tudi prevozni sektor upoštevati podnebne cilje EU, ki 
predvidevajo vsaj 20-odstotno zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020 glede na leto 1990 in 
obenem 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti;

80. poziva k obsežnemu sklopu politik z vzajemnimi podpornimi ukrepi za trajnostno 
transportno politiko, ki bi jo sestavljali razvoj tehnologije vozil (okoljsko učinkovite 
inovacije), povečana uporaba alternativnih oblik prevoza, oblikovanje distribucijskih 
omrežij za čista goriva, povečana uporaba alternativnih oblik pogona, inteligentni sistemi 
upravljanja prometa, spremenjena uporaba avtomobilov in slog vožnje, boljša logistika, 
"zeleni koridorji" in prometna informacijsko-komunikacijska tehnologija, davek na CO2 in 
posodobljen javni promet, da bi izpolnili cilj ničtih emisij, obenem pa upoštevali tudi večje 
potrebe po mobilnosti; poudarja, da bi vse to lahko uveljavljali z jasnim dajanjem 
prednosti pri javnih naročilih;

81. meni, da je treba dati posebno prednost uporabi načela "onesnaževalec plača", in poziva, 
naj se vse oblike prevoza polno vključijo v internalizacijo svojih zunanjih stroškov; 
poudarja, da bo za izpolnitev tega cilja potrebno ustrezno ekonomsko okolje, zato poziva 
države članice, naj revidirajo ustrezne davke in dajatve;

82. pozdravlja seznam Komisije o emisijah prometnega sektorja in okolju prijaznejših 
ukrepov, ki vsebuje obstoječe in še potrebne zakonodajne ukrepe za trajnostno rast v 
prometnem sektorju;

83. poudarja pomembnost infrastrukturnih projektov za prometni sektor; poziva pa, da je treba 
pri prihodnjem načrtovanju, oblikovanju in izgradnji upoštevati morebitne podnebne 
vplive;

84. poziva Komisijo in države članice, naj za povečanje energetske učinkovitosti na 
prometnem področju izkoristijo možnosti sistemov za satelitsko navigacijo, in sicer z 
boljšim upravljanjem in organizacijo prometnih tokov, omogočanjem informacij o gibanju 
blaga in oseb v realnem času ter optimiranjem izbire poti in načinov prevoza;

85. obžaluje, da so bili izzivi pri uresničevanju prometno gospodarnega in okolju prijaznega 
načrtovanja mest z območji za pešce, kolesarskimi stezami, prožnimi povezavami do 
lokalnega javnega prevoza pogostoma neustrezno ali prepozno obravnavani ali pa samo 
deloma izvedeni;

86. poziva države članice in lokalne organe:

– naj ponudijo prilagodljive in usklajene alternative uporabi osebnih avtomobilov in 
razširijo programe mobilnosti, na primer s tesnejšim povezovanjem obstoječih 
glavnih in perifernih lokalnih prometnih omrežij, s prometnimi uredbami pa dajo 
prednost javnemu prometu v mestnih središčih;
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– naj bistveno razširijo in izboljšajo splošne storitve, spodbujajo prehod na okolju 
prijaznejša prevozna sredstva s cenovnimi ukrepi in drugimi spodbudami ter z 
bistvenimi naložbami v potrebno infrastrukturo ter tako poskrbijo za večjo 
privlačnost javnega prevoza;

in dotlej poziva k izboljšavam pri vključevanju zasebnega/individualnega prevoza v 
sisteme za potniško/tovorno logistiko in sisteme javnega/skupnega prevoza; je prepričan, 
da morajo vlaganja v železniško infrastrukturo potekati usklajeno z boljšimi železniškimi 
storitvami;

87. poudarja pomen inteligentnih sistemov upravljanja prometa za somodalnost in pomen 
njihove vključitve v nacionalno, regionalno in lokalno prometno politiko Skupnosti, saj 
omogočajo varnejšo in okolju prijaznejšo obliko prevoza; poziva k razvoju in uporabi 
inteligentnih sistemov prevoza za upravljanje prometa in zmanjšanje prometnih zamaškov;

88. poziva EU in njene države članice, naj tesno sodelujejo z industrijskim sektorjem glede 
oblikovanja tržnih pogojev za vključitev inteligentnih prometnih sistemov – zlasti logistike 
in upravljanja varnosti (ERTMS, RIS, eCall) – v upravljanje prometa;

89. poziva države članice, naj spodbujajo somodalnost in uvedejo prenosljive registrske 
tablice upoševajoč obstoječe primere, tako da bi postalo za državljane bolj privlačno 
uporabiti železnico za dolga potovanja, na začetni in končni destinaciji pa energetsko 
varčne avtomobile za lokalno uporabo; 

90. odobrava odločitev, da se v kontekstu nedavno sprejete zakonodaje za določanje ciljev 
glede emisij CO2  iz osebnih avtomobilov določi dolgoročni cilj 95 g emisij CO2/km do 
leta 2020;

91. poudarja, da ima železniški promet potencial kot energetsko učinkovito prevozno sredstvo 
z nizkimi emisijami CO2, ki se lahko uporablja za tovorni promet na dolge razdalje, pa tudi 
za vsakodnevni regionalni promet in prevoz v službo na kratke in srednje dolge razdalje, in 
poziva, naj se te prednostne naloge upoštevajo pri merilih za podporo iz kohezijskega in 
regionalnih skladov;

92. pozdravlja vzpostavitev in razširitev vseevropske prometne mreže (TEN-T) v EU in 
sosednjih državah ter poziva države članice k čimprejšnji sklenitvi prednostnih projektov, 
zlasti tistih, ki so najbolj podnebju prijazni, ker so zelo pomembni za logistiko tovornega 
prometa in trajnostno evropsko prometno politiko;

93. poudarja pomembno vlogo prevoza blaga po celinskih vodnih poteh; poudarja okolju 
prijazno naravo tega sektorja in to, da je v njem še veliko razpoložljivih nosilnih 
zmogljivosti;

94. obžaluje, da so se naložbe v širitev železnic zadnje desetletje zmanjšale, čeprav je treba v 
prometni politiki velik delež tovornega prometa nujno preusmeriti na železniški promet in 
celinske plovne poti;

95. podpira namero Komisije, da bi skupaj z državami članicami oblikovala posebne 
"pomorske avtoceste", in veliko pričakuje glede zmožnosti nastajajoče pobude za evropski 
pomorski prometni prostor brez ovir za spodbujanje pomorskega prometa v Evropi in za 
povečanje njegove učinkovitosti;
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96. podpira predloge Komisije, da bi zvišali pristaniške pristojbine in pristojbine sidranja na 
podlagi vrednosti ladijskih izpušnih plinov ter da bi bilo napajanje ladij v pristanišču 
omogočeno s kopnega namesto z lastnim generatorjem ladje;

97. meni, da se morajo ladjedelnice in ladijski upravljavci intenzivneje posvetiti novim 
tehnologijam za izboljšanje učinkovitosti, kot so uporaba jadral, sistema Air Cavity 
(umetno ustvarjen zračni žep), izkoriščanje odpadne toplote za pridobivanje električne 
energije, vgrajevanje učinkovitejših motorjev ter boljših profilov trupov in krmil, 
zagotavljanje natančnejših vremenskih napovedi, ki omogočajo prilagoditev poti in 
možnost manjše porabe goriva zaradi barve trupa;

98. poziva Mednarodno pomorsko organizacijo, naj se znotraj ladijskega sektorja dogovori o 
cilju zmanjšanja in določi najmanjše standarde za uporabo teh sodobnih tehnologij pri 
izgradnji novih plovil; 

99. meni, da je v letalskem sektorju potreben celovit pristop, ki bo letalsko industrijo po vsem 
svetu, letalske družbe in upravljavce letališč obvezal k skupnemu uresničevanju cilja 
zmanjšanja emisij takoj ko bo to mogoče in najpozneje do 1. januarja 2013; meni, da bi 
moral integrirani pristop obsegati raziskave in tehnologijo, operativno izboljšanje in 
svetovni sistem za trgovanje z emisijami, ki mora temeljiti na sistemu trgovanja z 
emisijami za letalstvo;

100. poziva EU in države članice, naj čim učinkoviteje uvedejo in razširijo projekta enotnega 
evropskega neba in SESAR še pred začetkom delovanja sistema za trgovanje z emisijami 
za letalski sektor, da postane oblikovanje delujočih in prilagodljivih regij zračnega 
prostora ter prožna uporaba zračnega prostora kot celote prednostna naloga, da bi lahko 
takoj izkoristili potencial za zmanjšanje emisij in pri zrakoplovih do 12 % zmanjšali 
porabo goriva;

101. poziva EU in države članice, naj dajo vso potrebno podporo razvoju in raziskavam 
naprednih okolju prijaznih tehnologij prevoza, na primer vodiku, elektriki, gorivnim 
celicam, hibridnim vozilom ali naprednim biogorivom za pogonske in alternativne 
materiale, nove tehnologije in rešitve informacijske tehnologije, ki bi lahko zmanjšale težo 
in povečale učinkovitost vozil;

102. poziva proizvajalce pogonskih sistemov in motorjev prometnega sektorja, naj sodelujejo v 
skladu s standardom Euro 6 in še na druge načine za nenehno izboljševanje energetske 
učinkovitosti njihovih naprav, naj v svojem sektorju določijo cilje za znatno povečanje 
učinkovitosti in nadalje raziskujejo alternativna goriva ter tako bolje pripomorejo k 
trajnostni rasti svoje panoge;

103. poziva proizvajalce, naj v svoji ponudbi avtomobilov izvedejo premik k manjšim, lažjim 
in učinkovitejšim modelom, da bi ob omejitvah zaradi podnebnih sprememb in omejenih 
zalog nafte omogočili individualno mobilnost;

104. poziva oboroževalno industrijo, naj se osredotoči na izboljšanje učinkovitosti svojih 
motorjev in pogonskih sistemov ter razišče možnosti za alternativna goriva;

105. poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj sprejmejo poseben podporni okvir za 
vodik na podlagi virov obnovljive energije, da bi hitro zagotovili pospešitev proizvodnje 
vozil na vodik; meni, da bi morala biti v tem okviru obravnavano vprašanje večje 
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proračunske podpore EU za uporabo vodika za končne namene, vprašanje podpore držav 
članic posebne uporabe vodika s finančnimi ukrepi, na primer davčnimi spodbudami, in 
vprašanje zgodnje vzpostavitve trga z naročili za vozila brez emisij v vladnih službah;

106. poziva Komisijo, naj do leta 2010 sestavi poročilo o še vedno obstoječih omejitvah za 
kabotažo in drugih dejavnikih v Evropski uniji, zaradi katerih prihaja do praznih voženj in 
izgube učinkovitosti na notranjem trgu; meni, da je učinkovita in smotrna tovorna logistika 
kot sestavni dela prometnega sistema EU ključ do trajnostne mobilnosti v Evropi, 
gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti, optimalne izrabe energetskih virov, 
ustvarjanja delovnih mest, varstva okolja in spopadanja s podnebnimi spremembami;

Turizem in kulturna dediščina

107. izraža zaskrbljenost, ker skrajni vremenski pojavi in dolgoročne podnebne spremembe 
ogrožajo kulturne spomenike in kulturne krajine v Evropi, in poziva države članice, naj 
sestavijo enoten seznam evropske kulturne dediščine, ki jo ogrožajo podnebne spremembe, 
usklajen na ravni EU;

108. poziva Komisijo, države članice in regije, naj v sezonskih turističnih območjih, odvisnih 
od podnebja, kjer ni drugih pravih možnosti za ponudbo, sprejmejo celovite ukrepe za 
prilagajanje in preprečevanje – kot so zagotavljanje oskrbe z vodo, zaščita pred gozdnimi 
požari, previdnostni ukrepi zaradi taljenja ledenikov in izboljšanje obalne zaščite – za 
odražanje gospodarskega pomena turizma in potrebnih infrastruktur za delovna mesta in 
prihodke ter za odpravljanje velike gospodarske škode v celotni vrednostni verigi;

109. meni, da je v nekaterih regijah nadaljnja rast turizma gospodarsko smiselna in okoljsko 
opravičljiva samo, če bodo učinki podnebnih sprememb, kot je resno pomanjkanje vode in 
snega ali izginjanje ledenikov, upoštevani na lokalni ravni pri obravnavanju prihodnjega 
razvoja;

110. poziva turistični sektor, naj skupaj z lokalnimi organi in gospodarskimi združenji deluje za 
celovite strategije za zmanjšanje emisij in izboljšanje energetske učinkovitosti sektorja, 
zlasti kar zadeva prevoz in prenočišča, ter naj načrtujejo ukrepe za spodbujanje 
ekoturizma, vključno z razvojem socialnega, športnega in kulturnega turizma ter najboljših 
destinacij, ki spoštujejo in varujejo okolje;

Industrijske emisije

111. poziva, naj se med standarde za poročanje podjetij vključi tudi revizija delovnih mest 
glede podnebnih sprememb, da bi povečali preglednost pri spremljanju politik za bolj 
zeleno delovanje in zmanjševanje emisij;

112. poziva komercialne in nekomercialne subjekte, naj letno javno poročajo o količinah emisij 
toplogrednih plinov, ukrepih za njihovo zmanjšanje, dejavnostih za prekvalifikacijo 
delavcev (v primeru zaprtja zaradi selitve proizvodnje) in prihodkih zaradi operacij v 
sistemu trgovanja z emisijami; poziva Komisijo, naj te dejavnosti spremlja in poroča 
Parlamentu o napredku industrijskih sektorjev pri zmanjševanju emisij;

Kmetijstvo in živinoreja

113. poziva Komisijo, naj brez napovedovanja izida preuči izrecno vključitev kmetijstva v 
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prihodnjo celovito evropsko politiko o podnebnih spremembah in pripravo ciljev 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v tem sektorju, tudi metana in dušikovih oksidov, 
ter pri tem v celoti izkoristijo obstoječi potencial;

114. poudarja, da optimalno upravljanje zemljišč poveča vsebnost humusa v prsti in da boljše 
upravljanje obdelovanja zemljišč ter zmanjšanje neposejanih prah lahko omogoči bistveno 
večje skladiščenje ogljika;

115. meni, da lahko optimalno skladiščenje in uporaba mineralnih gnojil bistveno pripomoreta 
k zmanjšanju emisij dušikovih oksidov; v zvezi s tem poziva, naj se okrepi gnojenje z 
organskimi mešanicami namesto z mineralnimi gnojili;

116. poziva, naj se izvedejo ekonomske analize dobičkonosnosti nekaterih regionalnih 
obdelovalnih praks pod različnimi podnebnimi pogoji ter s tem opredelijo možnosti za 
prilagajanje in lažjo preusmeritev na druge kultivarje;

117. meni, da mora kmetijska praksa upoštevati podnebne spremembe ter poziva k financiranju 
raziskav in razvoja na področju novih in okolju prijaznejših načinov pridelave in 
upravljanja kmetij; prav tako poziva k raziskavam na področju novih tehnologij, 
biotehnologije za gojenje semen in rastlin, zelene genske tehnologije in zaščite rastlin ter 
poziva k politiki varstva podnebja za kmetijstvo, ki vključuje seminarje in izobraževalne 
programe, pilotne sheme in novo znanje o izrabi zemljišč in voda za kmete;

118. ugotavlja, da pridelava žit in soje za živalsko krmo povzroča velik del emisij toplogrednih 
plinov; opozarja na poročilo z naslovom "Dolga senca živine" (Livestock’s Long Shadow), 
ki ga je izdala Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih novembra 
2006 in v katerem je navedeno, da živinorejska industrija povzroči 18 % vseh svetovnih 
emisij toplogrednih plinov; 

119. poziva k pregledu krme v proizvodnji mleka in mesa ter po potrebi k njenemu izboljšanju, 
da se zmanjša nastajanje metana v vampu prežvekovalcev; poziva, naj se za vse ukrepe za 
krmljenje in rejo v živinorejskem sektorju zahteva presoja vpliva na zdravje in dobro 
počutje živali, in naj se ti ukrepi ne sprejmejo, če škodljivo vplivajo na zadevne živali;

120. priznava, da lahko širitev sistemov bioplina za pridobivanje energije s predelovanjem 
gnojevke gospodarsko in okoljsko pomembno prispeva k zmanjšanju emisij metana pri 
živinoreji;

Gozdovi

121. meni, da mora biti cilj prihodnje evropske podnebne politike tako ohranitev tropskih 
deževnih gozdov in preostalih borealnih gozdov kot tudi skrb za evropske gozdove in 
njihovo ponovno pogozditev; poudarja, da imajo lahko zaščitni gozdni pasovi okoli večjih 
mestnih območij in industrijskih središč pomembno vlogo;

122. meni, da bi bilo treba za dejansko znižanje emisij zaradi preprečenega uničenja gozdov 
razviti trajno shemo nadomestil v gozdnem gospodarstvu prek konvencije UNFCCC, ter 
poziva k uvedbi jasnih gospodarskih spodbud za trajno ohranitev pragozdov in velikih 
gozdnih površin z njihovo trajnostno uporabo, pri čemer je treba njihovo uporabno 
vrednost meriti precej bolj natančno glede na to, katere "ekološke storitve" in socialne 
funkcije zagotavljajo;
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123. v okviru svetovnega trga s CO2 poziva k uvedbi posebnih gospodarskih spodbud predvsem 
za tiste države, ki še imajo velike naravne gozdne površine, da bi jih ohranile, s tem ko bi 
potrdile, koliko ogljika se vsako leto nabere v strogo varovanem gozdu; predlaga, da se 
preveri, ali se je pri tem smiselno osredotočiti izključno na tropske deževne gozdove;

124. poziva EU, naj v sodelovanju z mednarodno skupnostjo vzpostavi satelitsko podprte 
nadzorne sisteme in potrebno infrastrukturo za trajno ohranitev predvsem tropskih gozdov; 
poziva k ustanovitvi svetovnega sklada za vzpostavitev nadzornih sistemov pod okriljem 
Svetovne banke;

125. meni, da je uspeh svetovnih nadzornih sistemov za varstvo gozdov zagotovljen le, če bodo 
poleg tega trajno zagotovljeni tudi potrebni institucionalna podpora in upravni organi z 
usposobljenim osebjem;

126. s tem v zvezi opozarja tudi, da morajo nadzorni programi v evropskih gozdovih omogočati 
pravočasno odkrivanje napadov škodljivcev in za znanstvene modele tveganj za gozdne 
površine, ki jih ogrožajo vročinski valovi, gozdni požari in suša, da bi omogočili uvedbo 
ustreznih protiukrepov za varstvo gozdov;

127. meni, da so nacionalni gozdni inventarji držav članic pomemben vir informacij za analizo 
splošnega stanja evropskih gozdov in njihovega pomena kot ponora za CO2, poziva 
Komisijo, naj vztraja pri pripravi in ovrednotenju zbranih podatkov ter uporabi obstoječo 
najboljšo prakso v državah članicah;

128. poudarja, da je les zaradi značilnosti svojega življenjskega cikla načeloma lahko "bolj 
zelena" izbira pri gradnji kot jeklo in beton, saj veže ogljikov dioksid in je za njegovo 
proizvodnjo potrebne manj energije za kot druge možnosti, njegovi stranski proizvodi pa 
se lahko uporabijo za pridobivanje obnovljive energije; vendar ugotavlja, da mora biti zato 
uporabljen les pridobljen na trajnostni način, kar pa v današnjem času ni pogosto; zato 
poziva EU, naj hitro sprejme zakonodajo za zmanjšanje nevarnosti, da bi na trg EU dajali 
nezakonito in netrajnostno pridelan les;

129. poudarja številne možne uporabe gozdov in njihove različne koristi; poziva EU, naj 
opredeli merila glede trajnostne porabe biomase;

130. poudarja, da bi bilo treba v EU izvajati trajnostno gozdarjenje z zelo široko zastavljenimi 
družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi cilji; ugotavlja, da je namen trajnostnega 
ravnanja z gozdovi dolgoročno povečati zaloge ogljika; poudarja tudi, da so mladi, rastoči 
in dobro negovani gozdovi dobri ponori ogljika, zato meni, da je treba pri krčenju gozdov 
poskrbeti tudi za nadomeščanje posekanih dreves; obenem meni, da je treba stare gozdove 
varovati, saj imajo poglavitno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti;

Varstvo tal

131. priporoča razširitev znanstvenih študij in spremljanje stanja tal, da bo mogoče pravočasno 
ukrepati za preprečitev erozije ter izgubljanja kmetijskih površin in biotske raznovrstnosti;

132. poziva Svet, naj sprejme svoje skupno stališče ob upoštevanju Stališča Parlamenta z dne 
14. novembra 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
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okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 2004/35/ES1 (okvirna direktiva o varstvu tal), 
da bi uvedli pravi instrument Skupnosti za boj proti posledicam krčenja gozdov, erozije in 
širjenja puščav;

133. poziva države članice in Komisijo, naj vzpostavijo politiko varstva tal z ustreznimi 
metodami obdelave tal, pri čemer bo upoštevan pomen organskih snovi v tleh za njihovo 
rodnost, zmožnost zadrževanja vode in vezave ogljika, ter pretehtajo možnost za uporabo 
biooglja;

134. v zvezi s tem opozarja na pomen ekosistemskega pristopa k preprečevanju in 
zmanjševanju erozije tal, uničevanja permafrosta, širjenja puščav, invazivnih tujih vrst in 
gozdnih požarov;

Upravljanje vodnih virov

135. meni, da bi moralo celostno upravljanje z vodami vključevati strategije za učinkovitejšo 
uporabo vode, varčevanje z vodo, racionalizacijo in omejevanje porabe vode ter za večjo 
ozaveščenost potrošnikov o trajnostni rabi vode, moralo pa bi reševati tudi vprašanja 
zbiranja in hrambe deževnice v naravnih in umetnih rezervoarjih ter vprašanja glede 
nevarnosti in učinkov poplav in suše; meni, da je treba spodbujati delovanje za 
vzpostavitev smotrne hierarhije različnih oblik uporabe vode, in opozarja, da bi bil za 
upravljanje vodnih virov najprimernejši pristop z vidika povpraševanja;

136. poziva Komisijo, naj pri upravljanju voda prevzame pomembno čezmejno usklajevalno 
vlogo, predvsem z vzpostavljanjem omrežij in financiranjem raziskav o inovativnih 
tehnologijah za razsoljevanje morske vode, novih namakalnih sistemih ter kmetijski in 
mestni porabi vode, pa tudi s pilotnimi projekti za zmanjšanje škode zaradi suše ali poplav; 

137. meni, da bi morale države članice za ustrezno spodbujanje učinkovite uporabe vodnih 
virov v svoji politiki o vodi upoštevati načelo povračila stroškov za storitve za vodo in 
načelo "plača onesnaževalec";

Ribištvo

138. poudarja, da nekatere sedanje ribiške prakse dodatno slabijo odpornost ribjih staležev in 
morskih ekosistemov na vplive podnebnih sprememb; s tem v zvezi pozdravlja sklep 
Komisije, da določi ulovne kvote za industrijski ribolov na podlagi trajnostnih meril in 
vztraja, da Svet in zadevne države članice spoštujejo predlagane kvote;

139. meni, da je celovit okvirni načrt za morja, kot ga predvideva okvirna direktiva o morski 
strategiji2, potreben za zagotovitev boljšega in bolj trajnostnega upravljanja morskega 
okolja in virov; opozarja, da lahko zaščitena evropska morska območja drugače postanejo 
zadnje oaze biotske raznolikosti v mrtvem in praznem oceanu;

140. meni, da bo morda treba zaradi sprememb okolja, ki jih povzroča sprememba podnebja, 
preseliti ribogojnice, kar bo imelo gospodarske posledice za njihove sedanje lokacije; v 
zvezi z morebitno preselitvijo ribogojnic pa opozarja na negativne posledice za prizadete 

                                               
1 UL C 282 E, 6.11.2008, str. 281.
2 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za 

ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja, UL L 164 z dne 25.6.2008, str. 19–40.
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ekosisteme in glede tega poziva k obveznim presojam vplivov;

Ravnanje z odpadki in upravljanje virov

141. priznava, da je vodilna tema v evropski politiki o odpadkih hierarhija različnih oblik 
odpadkov; poziva Komisijo, naj predlaga ciljne deleže zmanjšanja za zmanjševanje, 
ponovno uporabo in recikliranje odpadkov; zahteva, naj se ti cilji po potrebi pregledajo in 
poostrijo;

142. ugotavlja, da je preprečevanje nastajanja odpadkov, recimo z manjšo uporabo embalaže, 
najboljša možnost za zmanjšanje neposrednih emisij iz tega sektorja; poudarja pa, da je 
treba za dolgoročno preprečevanje nastajanja odpadkov spremeniti proizvodne metode in 
potrošniške navade;

143. poudarja, da ločeno zbiranje bioloških odpadkov in recikliranje surovin v znatni meri 
prispevata k preprečevanju neposrednih emisij z odlagališč;

144. meni, da se je za omejitev neposrednih emisij iz sektorja odpadkov smiselno izogibati 
prevozu nerazvrščenih odpadkov na dolge razdalje; meni, da bi moral biti zaradi tega 
čezmejni prevoz mešanih gospodinjskih odpadkov v EU omejen na minimum; meni, da bi 
bilo treba prekiniti nezakoniti izvoz surovin, primernih za recikliranje, da bi preprečili 
"izvoz emisij" in ohranili dragocene surovine v EU;

145. meni, da bi morale države članice po obdobju postopnega opuščanja srednjeročno 
popolnoma opustiti odlaganje nerazvrščenih gospodinjskih odpadkov, saj bi z boljšo 
uporabo obstoječih sistemov recikliranja ali vzpostavitvijo popolnoma novih sistemov v 
celoti izboljšali ravnanje z odpadki in z uporabo obstoječe tehnologije izkoristili obstoječe 
možnosti za zmanjšanje toplogrednih plinov; v zvezi s tem poziva k obveznemu zajemanju 
metana na obstoječih odlagališčih za ogrevanje;

146. meni, da je pridobivanje energije iz predhodno razvrščenih odpadkov v namenskih obratih 
za pridobivanje energije iz odpadkov skupaj s soproizvodnjo toplotne in električne 
energije s strogim nadzorom emisij lahko zelo uspešen način pridobivanja energije, ki je 
zanesljiv in se lahko uporablja za zmanjšanje posrednih emisij toplogrednih plinov ter 
nadomesti fosilna goriva;

147. meni, da je spodbujanje raziskav in razvoja o ravnanju z odpadki in upravljanju virov 
bistveno, in poudarja, da je na tem področju potrebna takojšnja uporaba novih inovativnih 
tehnologij;

148. v okviru pogajanj o sporazumu za obdobje po letu 2012 ter vključitve tretjih držav 
ugotavlja, da je doslednejša uporaba evropskih standardov za ravnanje z odpadki 
priložnost, kako povezati cilje razvojne politike – na primer boljše varstvo človeškega 
zdravja in okolja – z novimi gospodarskimi možnostmi in pozitivnim prispevkom k 
svetovnemu boju proti spremembi podnebja;

149. poziva Komisijo, da izvede študijo o vključitvi sektorja odpadkov v trgovanje z emisijami 
in združljivosti s projekti v okviru mehanizma čistega razvoja;

Prilagoditveni ukrepi
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150. ponovno izraža svoje pozive iz zgoraj omenjene resolucije z dne 10. aprila 2008 in poziva 
Komisijo, naj brez odlašanja objavi načrtovano belo knjigo o vzpostavitvi usklajenega 
evropskega okvira za načrtovanje prilagoditvenih ukrepov;

151. poudarja, kako pomembna je objava zelene knjige Komisije o teritorialni koheziji, v kateri 
je poudarjena potreba po celostnem pristopu k sektorskim politikam za izboljšanje 
ozemeljskega vpliva EU ter nacionalnih in regionalnih politik; zato poziva k izboljšanju 
postopkov v strukturnih skladih, tako da bi jim omogočili še več prispevati k podnebnim 
ukrepom;

152. poudarja, da čeprav je treba ustrezno spoštovati načelo subsidiarnosti in čeprav je 
pomembno priznati osrednjo vlogo regionalnih in lokalnih organov, zlasti na bolj ranljivih 
območjih, kot so hribovske in obalne regije, je ukrepanje na ravni EU poglavitnega 
pomena za utrjevanje odpornosti biotske raznovrstnosti z okrepitvijo omrežja Natura 2000 
in vključitve učinkovitih prilagoditvenih ukrepov v kohezijsko, kmetijsko, vodno in 
pomorsko politiko EU;

153. ponovno poudarja nujnost skladnosti, celostnega usklajevanja prilagoditvenih ukrepov na 
ravni EU in iskanja morebitnih sinergij, tudi v mednarodnih sporazumih o posebnih 
regijah ali ozemljih, katerih podpisnica je Evropska skupnost; ponavlja svojo zahtevo po 
evropskem okviru za načrtovanje prilagoditvenih ukrepov;

154. poudarja usklajevalno vlogo EU, zlasti pri vzpostavljanju samodejnih ali trajnih sistemov 
za spremljanje onesnaževal in zgodnje obveščanje o vročinskih valih, daljših obdobjih 
zmrzali in poplavah, pa tudi pri izboljševanju sistematičnega razčlenjanja zdravstvenih, 
meteoroloških, okoljskih in statističnih podatkov;

Zdravje

155. poudarja, da je izredno pomembno pridobiti specifična izvedenska mnenja o učinkih 
podnebnih sprememb na človekovo zdravje, zlasti v povezavi z nekaterimi nalezljivimi in 
parazitskimi boleznimi;

156. poudarja, da bodo imele podnebne spremembe kritično vlogo pri vse večji razširjenosti 
nekaterih bolezni, kar bo posledica neizogibnih sprememb v naravi ekosistemov, prizadelo 
pa bo tudi živali, rastline, žuželke, praživali, bakterije in viruse;

157. poudarja, da bi se lahko tropske bolezni, ki jih prenašajo zajedavci in komarji in drugi 
prenašalci ter navadno prevladujejo v tropskih krajih, pojavile na višjih zemljepisnih 
širinah in dolžinah ter postale nova nevarnost za ljudi;

158. poudarja, da čeprav je osrednji cilj programa za javno zdravje 2008–2013 vplivati na 
dejavnike, ki že sicer odločajo o zdravju (prehrana, kajenje, uživanje alkohola in uporaba 
drog), bi se moral program osrediniti tudi na nekatere nove nevarnosti za zdravje in 
obravnavati odločilne okoljske dejavnike, ki so posledica podnebnih sprememb;

159. poudarja koordinacijsko vlogo EU in Evropskega centra za preprečevanje in nadzor 
bolezni pri svetovanju javnosti o preprečevanju nalezljivih bolezni, ki jih prenašajo 
žuželke, zlasti z uporabo zaščitnih oblačil, mrež proti komarjem ter sredstev za odganjanje 
in zatiranje mrčesa;
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160. ugotavlja, da lahko možni ukrepi vključujejo zbiranje in vrednotenje ustreznih podatkov o 
učinkih podnebnih sprememb na zdravje ljudi, izboljšanje pripravljenosti na naravne 
katastrofe, javnih zdravstvenih storitev in načrtovanja v primeru izrednih razmer, podporo 
ukrepom za spodbujanje zdravja v vseh sektorjih, pa tudi ukrepe za ozaveščanje, zlasti 
razširjanje javnih informacij o novih nevarnostih za zdravje, opozoril in konkretnih 
nasvetov o izogibanju izpostavljenosti, zlasti za bolezni, ki jih prenašajo žuželke, ter 
vročinskim valovom;

161. meni, da so potrebne raziskave v medicini in farmaciji za razvoj novih zdravil in cepiv za 
nove bolezni, ki bi morala biti vsemu prizadetemu prebivalstvu na razpolago po dostopnih 
cenah;

162. poudarja pomen zelenih con na mestnih območjih za splošno javno zdravje, kakovost 
zraka in zajemanje ogljika ter kot pomoč pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami; 
poziva Komisijo, države članice in lokalne organe, naj ohranijo in povečajo obstoječe 
zelene cone na mestnih območjih ter vzpostavijo nove;

Rast in delovna mesta

163. meni, da ima Evropa v svetovnem tekmi za gospodarstvo z nizkimi emisijami odlično 
startno pozicijo in da bi morala izkoristiti to priložnost za sprožitev večjega inovacijskega 
zagona, da bi v duhu lizbonske strategije ustvarili nova in konkurenčna podjetja ter 
delovna mesta na področju čistih tehnologij, obnovljive energije, zelenih podjetij in 
zelenih znanj, tako da bi uravnovesili morebitno izgubo delovnih mest v sektorjih z 
visokimi emisijami CO2; poziva Komisijo in države članice, naj opredelijo strukturne 
spremembe, ki so rezultat izvajanja politik o podnebnih spremembah, in poziva Komisijo, 
naj redno predlaga ukrepe za podporo najhuje prizadetemu prebivalstvu;

164. opozarja pred pesimizmom, ki bi lahko privedel do tega, da bi EU spregledala gospodarske 
priložnosti, ki jih ponujajo podnebne spremembe, in politične ukrepe za spoprijemanje z 
njimi; poudarja, da je potrebna pozitivna vloga socialnih partnerjev, ki bodo neposredno 
udeleženi v spodbujanje gospodarstva in možnosti za prekvalifikacijo ter pritegnitev 
delavcev, ki jih bo prizadelo blaženje in odpravljanje podnebnih sprememb; meni, da bo 
javni in socialni konsenz odločilen pri dobivanju svetovne tekme v učinkovitosti, 
inovacijah, glede surovin, naprednih tehnologij in trgov;

165. meni, da se lahko potencial za rast in zaposlenost v polnosti izkoristi le, če se hkrati 
odprejo vstopne točke do trgov in odstranijo birokratske ovire za uporabo razpoložljivih 
tehnologij;

166. vabi države članice, naj preverijo združljivost obstoječih predpisov s cilji podnebne 
politike in uvedejo spodbude, ki bodo olajšale prehod na gospodarstvo z manjšimi 
emisijami;

167. vabi socialne partnerje in obe strani gospodarstva v državah članicah in na ravni EU, naj 
razvijejo skupne gospodarske strategije za vsak sektor, da bi prepoznali in strateško 
izkoristili obstoječe potenciale;

Spodbujanje tehnologij prihodnosti

168. meni, da je treba uvesti in razviti kombiniran pristop, sestavljen iz zmanjšanja emisij in 

Adlib Express Watermark



neodvisnega procesa tehnološke posodobitve v okviru celostne evropske podnebne politike 
za zavarovanje virov za prihodnje generacije;

169. meni, da je treba zlasti ob upoštevanju tehnološke nevtralnosti pristopa EU o vprašanju 
okoljsko varne uporabe tehnologije za zajemanje in skladiščenje ogljika razpravljati z 
zasebnimi in javnimi akterji brez poseganja v izid; zagovarja spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja za prenos tehnologije, zlasti s tistimi državami v gospodarskem vzponu, ki za 
gorivo še vedno uporabljajo lokalno razpoložljiv premog;

170. meni, da razvoj tehnologij prihodnje generacije in ustrezno povečanje obsega zahtevata 
veliko finančno podporo za dolgoročne raziskave in razvoj;

171. spodbuja pogodbenice UNFCCC, naj priznajo zajemanje in skladiščenje ogljika kot prenos 
tehnologije v okviru mehanizma čistega razvoja po marakeških sporazumu h Kjotskemu
protokolu;

172. poziva EU in države članice, naj se na morebitno javno skepso ali zaskrbljenost glede 
zajemanja in shranjevanja ogljika odzovejo z raziskavami in ukrepi za javno ozaveščanje;

173. predlaga, da bi morala celostna evropska podnebna politika poskrbeti za predloge za 
temeljne mehanizme spodbud in podporne ukrepe, da bo mogoče začeti potrebne 
tehnološke posodobitve, znižati tekoče stroške za nove, a drage tehnologije, ter v 
prihodnosti zastaviti in doseči strožje cilje zmanjšanja;

174. priporoča državam članicam, naj razmislijo o pospeševanju izvajanja čiste in energetsko 
učinkovite tehnologije, na primer neposrednih subvencij potrošnikom, ki vlagajo v 
tovrstno tehnologijo – sončne celice, zemeljske, zračne in vodne toplotne črpalke ter 
lončene peči s čistejšim izgorevanjem;

175. za to predlaga vzporedne ukrepe, kot je udeležba ekonomistov, inženirjev in zasebnih 
podjetij na institucionaliziranem in vzporednem "procesu po Kjotu", po vzoru uspešne 
metode montrealskega protokola za zaščito ozonskega plašča;

176. poziva k ustanovitvi evropskega sklada za podnebje, ki bi se financiral z delom iztržkov 
licitiranja iz sistema za trgovanje z emisijami, in/ali podobnega sklada v državah članicah 
ter v tem vidi priložnost za oblikovanje kapitala za financiranje prihodnje podnebne 
politike, katere posamezne ukrepe in naložbene potrebe je mogoče danes le pogojno 
načrtovati;

177. predlaga uporabo tega kapitala na kapitalskem trgu, da bi omogočili vračanje k 
gospodarskim akterjem in (ponovne) naložbe v napredne tehnologije ter tako trgu 
prepustili odločitev, katere tehnologije bi bilo treba uporabiti v prihodnosti, da bi dosegli 
srednje- in dolgoročne cilje varstva podnebja, namesto da bi to predpisovali z zakonom;

178. izrecno poudarja, da bodo učinkovite rešitve vprašanja podnebnih sprememb dolgoročno 
prišle tudi iz znanstvenih inovacij na področju proizvodnje, distribucije in uporabe energije 
ter na drugih sorodnih področjih, kar bo učinkovito omejilo nastajanje toplogrednih plinov 
brez ustvarjanja stranskih okoljskih težav;

179. poudarja pomen sedmega okvirnega raziskovalnega programa za razvoj čistih virov 
energije ter poziva Svet in Komisijo, naj podpreta to prednostno nalogo tudi v prihodnjih 
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okvirnih raziskovalnih programih;

Inteligentni računalniški sistemi ter informacijske in komunikacijske tehnologije

180. prihodnjim predsedstvom Sveta predlaga, naj to temo prihodnosti, se pravi informacijske 
in komunikacijske tehnologije (IKT) in njihov pomen pri boju proti podnebnim 
spremembam ter prilagoditvi nanje, privzamejo kot eno prednostnih nalog svojih 
mandatov;

181. poziva EU in njene države članice, naj podpirajo preizkušanje, preverjanje, uvajanje in 
razširjanje računalniško in IKT-podprtih metod za dematerializacijo in znatno izboljšanje 
energetske učinkovitosti – predvsem z boljšo logistiko tovornega prometa, nadomeščanjem 
fizičnih potovanj s telekonferencami in videokonferencami, izboljšanimi 
elektroenergetskimi omrežji, energetsko učinkovitimi zgradbami in pametno razsvetljavo –
skupaj z gospodarstvom, potrošniki, oblastmi, univerzami in raziskovalnimi ustanovami;

Financiranje in vprašanja v zvezi s proračunom

182. kot proračunski organ skupaj s Svetom poziva, na se podnebne spremembe in ukrepi za 
boj proti njim v naslednjem večletnem finančnem okviru postavijo na prvo mesto;

183. poziva Svet, naj se spoprime z vprašanjem neuporabljenih namenskih sredstev iz 
proračuna EU in ta sredstva, kjer je to potrebno, nameni za cilje podnebne politike;

184. poziva Komisijo, naj pripravi seznam vseh obstoječih finančnih instrumentov in njihovega 
pomena za evropske cilje boja proti podnebnim spremembam, ter na podlagi te "podnebne 
revizije" oblikuje predloge za prihodnji finančni okvir, tako da bo mogoče proračunske 
postavke prilagoditi zahtevam podnebne politike, pri čemer ne bo izključena možnost za 
ustanovitev novih skladov in dodeljevanje novih sredstev zanje;

185. meni, da bi se morala EU finančno zavezati tako na osrednjih področjih spodbujanja in 
razvoja tehnologij za boj proti podnebnim spremembam in s tem povezane razvojne 
pomoči, pa tudi pri podpori čezmejnih prilagoditvenih ukrepov, večje učinkovitosti ter 
pomoči pri katastrofah, v skladu z načelom Unije o solidarnosti;

186. opozarja na dogovor, dosežen v okviru zakonodaje o podnebnem in energetskem svežnju, 
o 50 % prostovoljni dodelitvi prihodkov licitiranja iz sistema za trgovanje z emisijami za 
financiranje podnebnih politik, pri čemer bi bilo treba velik delež teh prihodkov uporabiti 
za financiranje ukrepov za prilagoditev in ublažitev v državah v razvoju; spodbuja države 
članice, naj v celoti izkoristijo to možnost in celo presežejo to številko;

187. opozarja, da bo financiranje ukrepov za prilagoditev in ublažitev v državah v razvoju 
ključni element pri doseganju globalnega sporazuma na konferenci COP 15 v 
Köbenhavnu, in vztraja, da je treba na zasedanju Evropskega sveta 19 in 20. marca doseči 
znaten napredek pri doseganju dogovora o tem, kako zagotoviti neodvisno in predvidljivo 
financiranje državam v razvoju; 

Izobraževanje, usposabljanje, poročanje, označevanje in ozaveščanje

188. poziva pristojne organe v državah članicah, naj uvedejo nove poklice in prilagodijo tako 
praktično poklicno izobraževanje kot tudi poklicne šole in študijske smeri na strokovnih 
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visokih šolah in univerzah na specifične zaposlovalne zahteve, ki izhajajo iz gospodarskih 
strukturnih sprememb, ki jih sprememba podnebja in njeni vplivi še pospešujejo;

189. priznava pomembno vlogo, ki jo imajo delavci in njihovi predstavniki pri okoljskem 
ozaveščanju svojih podjetij in delovnih mest, na nacionalni in čeznacionalni ravni, ter 
poziva k podpori Skupnosti za razvoj, izmenjavo in razširjanje najboljše prakse;

190. poziva Komisijo, naj razvije komunikacijske strategije za razširjanje informacij v javnosti 
o znanosti o podnebnih spremembah (na podlagi najnovejših dognanj odbora IPPC), 
strategijah varčevanja z energijo, ukrepih za energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih 
virov energije; predlaga tudi, naj se evropski programi mladinskih izmenjav osredinijo na 
skupne projekte za ozaveščanje o podnebnih spremembah, in poziva Komisijo, naj prek 
Evrobarometra letno naroča raziskave o stališčih državljanov EU in njihovem dojemanju 
podnebnih sprememb; poleg tega poziva k splošnim in preprostim standardom 
učinkovitosti za vsa področja vsakdanjega življenja in k oblikovanju spodbud (npr. 
davčnih) za odgovorno porabo energije;

191. poziva države članice, naj skupaj s ponudniki električne energije začnejo dialog z 
državljani, da bi javno mnenje prepričali, da je s stališča energetske in podnebne politike 
nujno potrebna večja energetska učinkovitost sodobnih elektrarn na fosilno gorivo, ta 
dialog pa bi moral vključevati tudi zajemanje in skladiščenje ogljika;

192. poziva Komisijo, naj z državljani in državami članicami podeli informacije o uspešnih 
projektih, kot je "dan brez avtomobila" v okviru evropskega tedna mobilnosti, ter 
poudarja, da morajo začeti državljani razmišljati o svoji mobilnosti v mestih ter o navadah, 
ki jih imajo kot udeleženci v prometu svojih domačih mest, in naj izraza "individualna 
mobilnost" ne razumejo le kot uporabo lastnega osebnega vozila, temveč kot vse oblike 
individualnega gibanja v mestih in somestjih, kot je hoja, vožnja s kolesom, skupna 
uporaba in skupno lastništvo avtomobila, taksi ter javni potniški promet;

193. pozdravlja združenje največjih mest sveta pod pokroviteljstvom projekta C40, zlasti kot 
prostor za izmenjavo zanesljivih lokalnih ukrepov za zmanjšanje toplogrednih plinov na 
svetovni ravni in vzajemno učenje;

194. poudarja zlasti potrebo, da se državljane obvešča na terenu, posvetuje z njimi in jih vključi 
v postopke sprejemanja odločitev, ter opogumlja mestna središča ali večja mestna 
območja, naj si zastavijo specifične cilje zmanjšanja in jih dosežejo z lokalnimi ali 
regionalnimi inovativnimi programi financiranja s podporo javnih organov;

195. poziva države članice, naj za javno ozaveščanje v ustrezne gradbene predpise vključijo 
določbe, zaradi katerih bodo državljani, ki bodo zaprosili za gradbeno dovoljenje, dobili 
izčrpne informacije o obstoječih lokalnih možnostih za uporabo obnovljivih virov energije;

196. predlaga lokalnim in regionalnim organom, okrajem, mestnim četrtim ali občinam, 
predvsem pa javnim ustanovam, šolam in ustanovam za nego in oskrbo otrok in mladine, 
naj izvedejo "tekmovanja v varčevanju z energijo" ter nacionalno in evropsko ustrezno 
financirane lokalne kampanje, da bi povečali ozaveščenost javnosti o možnostih 
varčevanja z energijo, vključili državljane in ter dosegli dobre učne rezultate;

197. predlaga Komisiji, naj razglasi evropsko leto učinkovite uporabe energije in virov, da bi na 
vseh političnih ravneh ozavestili državljane o učinkovitejši rabi virov in podnebne 
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spremembe uporabili kot priložnost za poglobljeno razpravo o razpoložljivosti virov in 
ravnanju z njimi; poziva Komisijo in države članice, naj se bojujejo proti energetski 
revščini, omogočijo razvoj kulture varčevanja z vodo in ozaveščajo javnost o varčevanju z 
vodo z izobraževalnimi programi; poziva Komisijo, naj preuči možnost promocije mreže 
mest za spodbujanje trajnostne rabe vode s ciljem, da bi se izmenjala dobra praksa in da bi 
se skupaj pripravili pilotni demonstracijski projekti; poziva države članice, naj zagotovijo 
brezplačne energetske preglede, da bi tako državljanom omogočile znižanje njihove 
porabe energije in emisij;

198. meni, da so oglaševanje in informacije o izdelkih pomemben instrument za okrepitev 
ozaveščenosti potrošnikov o okoljskih stroških potrošnih dobrin in za spremembo navad 
potrošnikov; vendar opozarja pred lažno prijaznostjo do okolja ter poziva nacionalna in 
evropska industrijska združenja, naj pripravijo oglaševalski kodeks ravnanja za svoj 
sektor, ki bo obsodil zavajajoče oglaševanje in neresnične izjave o okoljskih učinkih 
izdelkov in predpisal spoštovanje obstoječih evropskih predpisov o oglaševanju in 
označevanju;

199. meni, da je v dialogu z državljani in trgovci na drobno pomembno oglaševati predvsem 
regionalne in sezonske izdelke in pri tem uporabljati potrošniške informacije, zlasti 
obvezno označevanje o pridelovalnih metodah izdelkov, kot pomoč pri odločanju 
potrošnikov;

200. meni, da je pomanjkanje informacij v javnosti o ukrepih za boj proti podnebnim 
spremembam resen problem; zato poziva EU, njene države članice ter regionalne in 
lokalne organe in ustanove, naj skupaj s tiskanimi, radiotelevizijskimi in spletnimi mediji 
pripravijo in izvedejo vseevropsko informacijsko kampanjo o vzrokih in posledicah 
spremembe podnebja ter čedalje večjega pomanjkanja virov, pri čemer naj se osredotočijo 
na možnosti posameznikov, da spremenijo svoje vsakodnevne navade, ter na boljšo in 
splošno razumljivo predstavitev dela evropskih in nacionalnih organov glede ukrepov za 
boj proti spremembi podnebja;

201. pozdravlja pobude velikih podjetij, da si skupaj s svojim osebjem ter malimi in srednje 
velikimi dobavitelji prizadevajo za dosego notranjih ciljev zmanjšanja in da z javnimi 
komunikacijskimi strategijami spodbujajo trajnostne modele proizvodnje in potrošnje; 
opogumlja gospodarska združenja v državah članicah in na evropski ravni, naj trajnostne 
podjetniške prakse poudarjajo kot edinstveno konkurenčno prednost;

2050 – prihodnost se začenja danes

202. poziva k pripravi načrta za boj proti podnebnim spremembam za obdobje 2009–2014, ki 
naj se izvaja tako:

(a) na ravni EU naj Komisija in države članice:

– vodijo razprave na lokalni in globalni ravni o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za 
boj proti podnebnim spremembam;

– razvijajo, financirajo in uvedejo vseevropsko nadomrežje, ki bo dostopno za vse 
vrste ponudnikov električne energije;

– spodbujajo in financirajo učinkovito in trajnostno prometno infrastrukturo za 
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zmanjšanje emisij ogljika, vključno z vodikovo tehnologijo in naložbami v 
železnice za visoke hitrosti;

– razvijajo nove komunikacijske strategije za izobraževanje in spodbujanje 
državljanov k zmanjševanju emisij na dostopen način, kot je razvoj informiranja 
o vsebnosti ogljika v izdelkih in storitvah;

– razvijajo ustrezne zakonodajne instrumente za spodbujanje vseh industrijskih 
sektorjev k boju proti podnebnim spremembam, najprej z zahtevo po 
preglednosti emisij ogljika;

– vzpostavijo tesnejše povezave med lizbonsko agendo, socialno agendo in 
politikami glede podnebnih sprememb;

(b) na lokalni in regionalni ravni je treba spodbujati in izmenjevati zglede najboljše 
prakse, zlasti o:

– ukrepih za energetsko učinkovitost in drugih ukrepih, namenjenih preprečevanju 
energetske revščine, da bi dosegli neto ničto porabo energije v zasebnih, 
poslovnih in javnih zgradbah;

– recikliranju in ponovni uporabi odpadkov, na primer z razvojem infrastrukture 
za zbirna mesta;

– razvoju infrastrukture za osebna vozila z nizkimi emisijami, ki uporabljajo 
obnovljive vire energije, ter o uvedbi spodbud za razvoj vozil brez emisij za 
javni promet;

– spodbujanju bolj trajnostne mobilnosti v mestih in na podeželju;

– sprejetju in izvajanju ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam;

– spodbujanje lokalne in regionalne pridelave in potrošnje hrane;

203. poudarja, da se je treba spoprijeti s spremembo podnebja in njenimi učinki s političnimi in 
izobraževalnimi ukrepi na podlagi dolgoročne perspektive ter da je treba usklajeno izvajati 
strateške odločitve in jih ne podrediti kratkoročnim političnim ciljem; spodbuja 
uveljavljanje življenjskih slogov in potrošniških vzorcev, ki prispevajo k trajnostnemu 
razvoju,

204. poudarja, da se ne smemo predati pred kompleksnostjo problema spremembe podnebja, 
temveč moramo pokazati vizionarsko voljo do sprememb in vodstvene sposobnosti na 
političnem, gospodarskem in družbenem področju ter pri odzivanju na gospodarske, 
okoljske in družbene izzive, s katerimi se soočamo v tem prelomnem trenutku za 
energetsko in podnebno politiko, ki se kaže v čedalje večjem pomanjkanju surovin;

205. poudarja, da je treba na podlagi ustanovnih načel Evropske unije sprejemati odločitve iz 
prepričanja o njihovi potrebnosti in pravilnosti, ter izkoristiti enkratno priložnost, da s 
strateškim ravnanjem oblikujemo prihodnost naše družbe;

206. poziva pristojne organe Parlamenta, naj v treh mesecih pripravijo in objavijo za splošno 
javnost izdajo te resolucije in ostalih aktivnosti odbora;
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207. poziva pristojne odbore Parlamenta, naj spremljajo izvajanje zgornjih priporočil v 
naslednjem zakonodajnem obdobju, med drugim tudi v okviru predstavitev kandidatov za 
komisarje v naslednjem mandatu Komisije in pri svojih stikih s kolegi v nacionalnih 
parlamentih; poziva delegacije Evropskega parlamenta za odnose s tretjimi državami in 
poslance Evropskega parlamenta, ki so člani večstranskih parlamentarnih skupščin, naj pri 
svojih stikih s predstavniki tretjih držav redno izpostavljajo vprašanje podnebnih 
sprememb in nujnost, da vse države sprejmejo ukrepe in pobude v zvezi s podnebnimi 
spremembami;

o

o o

208. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter sekretariatu UNFCCC s prošnjo, naj jo posreduje vsem 
pogodbenicam, ki niso države članice EU, in v Konvenciji navedenim opazovalcem.
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PRILOGA A: 
IZBOR OKOLJSKE ZAKONODAJE EU, KI POZITIVNO PRISPEVA K BOJU PROTI 

PODNEBNIM SPREMEMBAM
Veljavna zakonodaja:
– Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991, o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov1

– Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst2, ter z njo povezani pravni akti

– Direktiva Sveta 93/12/EGS z dne 23. marca 1993 o vsebnosti žvepla v nekaterih tekočih 
gorivih3 ter z njo povezani pravni akti

– Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja4 ter z njo povezani pravni akti

– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS5, pa tudi s 
tem povezani pravni akti

– Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike6

– Direktiva 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o 
omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav7 ter z njo 
povezani pravni akti

– Direktiva 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o 
energetski učinkovitosti stavb8

– Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o 
vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti 
in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES9 ter z njo povezani pravni akti

– Direktiva 2003/105/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2003 o 
spremembi Direktive Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so 
vključene nevarne snovi10

– Direktiva 2004/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o 
spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži11

                                               
1 UL L 375, 31.12.1991, str. 1.
2 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
3 UL L 74, 27.3.1993, str. 81.
4 UL L 257, 10.10.1996, str. 26.
5 UL L 350, 28.12.1998, str. 58.
6 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
7 UL L 309, 27.11.2001, str. 1.
8 UL L 1, 4.1.2003, str. 65.
9 UL L 275, 25.10.2003, str. 32.
10 UL L 345, 31.12.2003, str. 97.
11 UL L 47, 18.2.2004, str. 26.
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– Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o 
določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba1

– Direktiva 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi 
okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o 
spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta2

– Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz 
klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS3 ter z 
njo povezani pravni akti

– Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013)4

– Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil 
(Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil5 ter z njo 
povezani pravni akti

                                               
1 UL L 96, 31.3.2004, str. 1.
2 UL L 191, 22.7.2005, str. 29.
3 UL L 161, 14.6.2006, str. 12.
4 UL L 412, 30.12.2006, str. 1.
5 UL L 171, 29.6.2007, str. 1.
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Akti, ki čakajo na objavo:

– Direktiva 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spremembi 
Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov (2008/0013(COD))

– Odločba (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o prizadevanju držav 
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo obveznosti 
Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (2008/0014(COD))

– Direktiva 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o geološkem shranjevanju 
ogljikovega dioksida in spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS, 96/61/ES, direktiv 
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES in Uredbe (ES) št. 1013/2006 
(2008/0015(COD))

– Direktiva 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (2008/0016(COD))

– Uredba (ES) št. .../2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o določitvi standardov 
emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za 
zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (2007/0297(COD))

– Direktiva 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spremembi Direktive 
98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o 
uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe goriv za cestni promet ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede 
specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o 
razveljavitvi Direktive 93/12/EGS (2007/0019(COD))
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PRILOGA B: 
RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA O SPREMEMBI PODNEBJA IN 

ENERGIJI

– resolucija z dne 17. novembra 2004 o strategiji EU za konferenco o spremembi podnebja 
(COP-10) v Buenos Airesu1,

– resolucija z dne 13. januarja 2005 o izidu konference o spremembi podnebja v Buenos 
Airesu2,

– resolucija z dne 12. maja 2005 o seminarju vladnih strokovnjakov o podnebnih 
spremembah3,

– resolucija z dne 16. novembra 2005 o uspešnem boju proti globalnim podnebnim 
spremembam4,

– resolucija z dne 18. januarja 2006 o podnebnih spremembah5,

– resolucija z dne 1. junija 2006 o energetski učinkovitosti ali "Narediti več z manj" – zelena 
knjiga6,

– resolucija z dne 4. julija 2006 o zmanjševanju vpliva letalstva na podnebne spremembe7,

– resolucija z dne 26. oktobra 2006 o strategiji EU za konferenco o podnebnih spremembah v 
Nairobiju (COP-12 in COP/MOP 2)8,

– resolucija z dne 14. decembra 2006 o evropski strategiji za trajnostno, konkurenčno in 
varno energijo – zelena knjiga9,

– resolucija z dne 14. februarja 2007 o podnebnih spremembah10,

– resolucija z dne 21. oktobra 2008 o oblikovanju globalnega zavezništva o podnebnih 
spremembah med Evropsko unijo in na podnebne spremembe najobčutljivejšimi revnimi 
državami v razvoju11

                                               
1 UL C 210 E, 18.8.2005, str. 81.
2 UL C 247 E, 6.10.2005, str. 144.
3 UL C 92 E, 20.4.2006, str. 384.
4 UL C 280 E, 18.11.2006, str. 120.
5 UL C 287 E, 24.11.2006, str. 182.
6 UL C 298 E, 8.12.2006, str. 273.
7 UL C 303 E, 13.12.2006, str. 119.
8 UL C 313 E, 20.12.2006, str. 439.
9 UL C 317 E, 23.12.2006, str. 876.
10 UL C 287 E, 29.11.2007, str. 344.
11 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0491.
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