Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 008-23/13-9
Ljubljana, 20. 6. 2013

EPA 1241-VI, EU U 490

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 11. seji, 19. 6. 2013, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij – Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 11. seji 19. 6. 2013
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij –
Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam, ki ga je
Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med
Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list
RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Dopolnilno obrazloţitev je podala Barbara Simonič, predstavnica Ministrstva za
kmetijstvo in okolje.
Člani komisije so bili seznanjeni, da Slovenija pozdravlja objavo te strategije, saj
predstavlja dobro podlago za nadaljnje razprave o izgradnji celovitega, temeljitega in
sistematičnega pristopa k zmanjševanju tveganj in izkoriščanju priloţnosti, ki jih
podnebne spremembe prinašajo na ravni EU. Slovenija meni, da je treba
enakovredno obravnavati vse sektorje in si prizadevati za polno izkoriščanje sinergij
različnih politik. Zaradi medsebojne povezanosti področij je nujno celovito
obravnavanje prilagajanja podnebnim spremembam. Potrebna je tudi povezanost
Strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam s pripravo primerljivih
celovitih rešitev na nacionalni ravni, ob upoštevanju nacionalnih, regionalnih in
lokalnih posebnosti. Slovenija podpira prizadevanja Evropske komisije v smeri
zagotavljanja podpore drţavam članicam pri pripravi politik na področju prilagajanja
na podnebne spremembe ter podpira prihodnjo razpravo o ustreznosti in
razpoloţljivosti primernega zavarovanja pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih
povzroči človek, ki se je začela s sprejetjem Zelene knjige Komisije. Slovenija
ocenjuje, da je pomembneje od predpisovanja določene oblike, obsega politik oz.
strategij ali pristopa k oceni tveganj in načrtovanju drugih aktivnosti in ukrepov na
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področju prilagajanja, najprej zagotoviti podporo Komisije pri prepoznavanju in
naslavljanju oz. odpravljanju vzrokov ţe prepoznanih tveganj in nevarnosti, ki ţe
sedaj povzročajo gospodarsko škodo, ter izzivov, ki obsegajo več regij, drţav ali
sektorjev. Slovenija podpira vključevanje ekosistemskih pristopov k prilagajanju na
podnebne spremembe, se zavzema za identificiranje virov dodatnih sredstev v
podporo aktivnostim prilagajanja ter se strinja, da je Odbor za podnebne spremembe
ustrezno telo na ravni EU za spremljanje in usklajevanje politik ter sodelovanje z
ostalimi drţavami članicami ter podpira vzpostavitev sistema nacionalnih kontaktnih
točk.
Člani komisije ugotavljajo, da strategija določa okvir in mehanizme za izboljšanje
pripravljenosti EU na sedanje in prihodnje podnebne vplive. Splošni cilj strategije je
prispevati k boljši odpornosti Evrope na podnebne spremembe. Pri prilagajanju na
podnebne spremembe pa je potrebno učinkovito sodelovanje med deleţniki, dobro
poznavanje področje odločanja in poznavanje potencialnih prilagoditvenih moţnosti.
Člani komisije opozarjajo, da na področju odločanja o prilagoditvah na podnebne
spremembe, ni dan ustrezen poudarek vlaganjem v zelene tehnologije kot viru za
ustvarjanje novih delovnih mest.
Člani komisije predlagajo, da se predlog stališča dopolni z naslednjim besedilom:
»Slovenija se bo zavzemala za uveljavljanje zelenih tehnologij in ukrepov, ki
zmanjšujejo negativen vpliv na okolje ter ustvarjajo nova delovna mesta.«
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela
m n e n j e, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in
Odboru regij – Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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