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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 – odl.
US) je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 50. seji 27. 10. 2020
sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij – Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 – Vlaganje v
podnebno nevtralno prihodnost v korist naših državljanov
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (v nadaljevanju: Komisija) je
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij –
Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 – Vlaganje v podnebno nevtralno
prihodnost v korist naših državljanov (v nadaljevanju: Predlog stališča), ki ga je
Državnemu zboru, na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list
RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
V uvodni predstavitvi je Miha Movrin, predstavnik Sektorja za okolje in podnebne
spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor, predstavil zastavljeni cilj glede
znižanja emisij toplogrednih plinov EU do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990
in Predlog stališča. Pojasnil je, da Slovenija pozdravlja sporočilo Evropske komisije
“Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030”, v katerem predlaga vsaj 55
odstotno neto znižanje emisij toplogrednih plinov na ravni Evropske unije (EU) do leta
2030 ob predpostavki, da se pri implementaciji politik in ukrepov za doseganje
novega cilja do leta 2030 upoštevajo nacionalne značilnosti in različni izhodiščni
položaji držav članic. Vsaka država članica mora še naprej imeti pravico do izbire
lastne energetske mešanice in izbire najustreznejših tehnologij. Med pogajanji se bo
Slovenija, ki ima največji delež območja Natura 2000 v EU, zavzemala za
upoštevanje velikega prispevka k evropskim ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti
ter hkratno upoštevanje s tem povezanih določenih omejitev pri doseganju
nacionalnih ciljev na področju obnovljivih virov energije (OVE). Slovenija bo tekom
pogajanj prav tako opozarjala, da povečevanje deleža OVE v sektorju prometa ni
mogoče brez celovite rešitve na EU ravni na področju goriv. Slovenija ob tem
opozarja, da podpora zvišanju skupnega cilja 2030 na ravni EU ne sme prejudicirati
zvišanja nacionalnih ciljev v posameznih sektorjih. Slednje bo predmet pogajanj v
procesu napovedane revizije podnebno-energetske zakonodaje v letu 2021.

Člani Komisije pozdravljajo predlog Evropske komisije za povečanje novega cilja EU
za leto 2030 na 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Pričakujejo, da bodo za
uresničitev zadevnega cilja, tekla prizadevanja v smeri energijske učinkovitosti in
povečanja deleža energije iz obnovljivih virov. Da bi dosegli zastavljeni ambiciozni cilj
EU,podpirajo prizadevanja za oblikovanje politik in sprejemanje ter izvajanje ukrepov,
ki morajo zagotavljati vidik stroškovne učinkovitosti in prispevati h konkurenčnosti
evropskega gospodarstva in gospodarstva držav članic na svetovnih trgih. Člani
Komisije pozorno spremljajo napore za uveljavljanje evropskih podnebnih pravil in
pričakujejo, da bo EU še naprej z zgledom ohranjala vodilno vlogo v mednarodnih
podnebnih pogajanjih.
Ker bo novi podnebni cilj vplival na evropsko gospodarstvo, je bila izražena pobuda,
da se posameznim gospodarskim sektorjem omogoči postopen prehod na
spremembe, vezane na uvajanje novih nacionalnih sektorskih ciljev. Opozarjajo, da
bi izostanek prehodnih obdobij lahko imel negativne učinke na konkurenčnost
gospodarstva. Zato je bilo predlagano, da se Ministrstvo za okolje in prostor pri
nadaljnjih pogajanjih v okviru izvedbenih zakonodajnih in drugih ukrepov, vezanih na
spremembe v posameznih sektorjih, poveže in sodeluje z gospodarskimi interesnimi
združenji.
Člani Komisije opozarjajo, da je potrebno okrepiti razumevanje in razširiti politike
glede zaščite državljanov pred sevanji.
Izraženo je bilo mnenje, da so pri nadgradnji nacionalnih ciljev zmanjšanja emisij,
dobro upoštevani elementi, ki vplivajo na njihovo izvedljivost. Pri tem posebej
izpostavljajo nujnost dodatnih ukrepov, ki bodo naslavljali specifično stanje v Sloveniji
na področju prometa. Z vidika visokega deleža porabe energije v prometu in
nevarnosti emisij, zagovarjajo upoštevanje nacionalnih posebnosti pri Sloveniji kot
tranzitni državi.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij –
Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 – Vlaganje v podnebno nevtralno
prihodnost v korist naših državljanov.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije Bojan Kekec.
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