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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 32. seji, 12. 3. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij – Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 32. seji 12. 3. 2014
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij –
Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030, 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.
Uvodno obrazloţitev k predlogu stališča je podal Uroš Vajgl, predstavnik Ministrstva
za kmetijstvo in okolje. Predstavil je tako predlog Sporočila kot tudi predlog stališča
RS. Povedal je, da obravnavani dokument temelji na veljavnem podnebnem in
energetskem sveţnju ciljev do leta 2020 ter načrtih Komisije na področju energetike
in konkurenčnega nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050. Cilj novega okvira do
leta 2030 je spodbujati nadaljnji napredek pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo
ter vzpostaviti konkurenčen in varen energetski sistem, ki bo, ob upoštevanju
dolgoročnejših potencialnih učinkov cen energije, zagotavljal cenovno dostopno
energijo vsem potrošnikom, zanesljivejšo oskrbo EU z energijo in njeno manjšo
odvisnost od uvoza energije ter ustvarjal nove priloţnosti za rast in delovna mesta.
Glavni elementi obravnavanega predloga so: zavezujoč cilj zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov za 40% glede na raven iz leta 1990; zavezujoč cilj za vsaj 27%
deleţ energije iz obnovljivih virov v celotni EU; poudarjena je vloga energetske
učinkovitosti; podan je predlog za prenovo sistema EU za trgovanje z emisijami;
predlagan je nov sklop kazalnikov za ocenjevanje napredka skozi čas in
zagotavljanje podlage za morebiten odziv politik; predlagan je nov sistem upravljanja
na podlagi nacionalnih načrtov. O tem dokumentu bodo voditelji drţav članic EU
razpravljali na vrhu EU 20. in 21. marca 2014. Dogovor, ki ga bodo dosegli, bo
predstavljal pogajalsko stališče EU za mednarodno podnebno konferenco decembra
2015 v Parizu.
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Člani komisije so bili seznanjeni, da Slovenija pogojno podpira cilj 40% zmanjšanja
emisij znotraj EU do 2030 glede na leto 1990 in da je naklonjena ohranitvi sedanje
strukture treh podnebno energetskih ciljev, pri čemer zagovarja, da je potrebno pri
postavitvi nacionalnih ciljev ustrezno upoštevati specifike drţav.
Člani komisije ugotavljajo, da predstavlja obravnavan dokument nadgradnjo
obstoječih ciljev za 2020, s katerim se ţeli zagotoviti ustrezno zaščito okolja in
podnebja. Menijo, da bi novi okvir do leta 2030 Slovenija morala izkoristiti kot
razvojno priloţnost za rast in delovna mesta. Slovenija bi se morala bolj osredotočiti
na obnovljive vire energije. Menijo tudi, da bi se morala Slovenija zavzemati za
uveljavljanje zelenih tehnologij in ukrepov, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje
ter ustvarjajo nova delovna mesta. Ob tem sta bila izpostavljena gozd in les, ki
predstavljata veliko priloţnost in primerjalno prednost za Slovenijo.
V zvezi z navajanji Komisije v Sporočilu, da morajo cilji temeljiti na pošteni
porazdelitvi prizadevanj med drţave članice, člani komisije podpirajo usmeritev
Slovenije po uveljavljanju njenih lastnih specifik, to je zlasti omejitev, ki izhajajo iz
visokega deleţa emisij iz prometa ter potenciala iz ponorov ogljika v gozdovih. Člani
komisije izpostavljajo, da je gospodarski gozd najbolj učinkovit ponor CO 2, hkrati pa
predstavlja vir za energetiko. Usmeritev v povečevanje kvalitetnih lesnih zalog zato
zasluţi pozornost in podporo pri pozitivnem vplivu na konkurenčni poloţaj
gospodarstva.
Člani komisije pričakujejo, da si bo Slovenija za doseganje svojih nacionalnih ciljev
prizadevala za uravnoteţeno povečanje deleţa obnovljivih virov in izboljšanje
energetske učinkovitosti. Za reševanje izzivov v prometnem sektorju bi se morala
nacionalna politika bolj osredotočiti na izboljšanje s posebnimi ukrepi na področju
izpustov CO2 za vozila. Zmanjšanje emisij za področje prometa zahteva
preoblikovanje prometnega sistema, med drugim večjo spodbudo za uporabo
ţeleznic.
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 –
Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020–2030.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Alojz Kovšca.
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