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Poziv osmih največjih evropskih okoljevarstvenih organizacij 
političnim strankam in politikom, naj okolje postavijo na 

mesto, ki si ga zasluži. 

Skupno stališče Green 8:
Birdlife International

Climate Action Network (CAN)
European Environmental Bureau (EEB)

Friends of the Earth Europe
Friends of Nature International

Greenpeace European Unit
European Federation for Transport

WWF European Policy Office

Evropski parlament je edino telo Evropske unije, ki 
neposredno zastopa državljane EU. Zadnje desetletje je Parlament 
pridobival vedno večjo vlogo v procesu odločanja v EU. 

Vendar pa velik del javnosti bodisi ne pozna ali pa 
je skeptičen do dela Parlamenta. Leta 1999 je to vodilo v 
zaskrbljujoče nizko udeležbo na evropskih volitvah. Tako nizka 
udeležba na volitvah pomeni, da Parlament ni izkoristil vseh svo-
jih možnosti vplivanja.

Volitve leta 2004 pomenijo pomembno priložnost za 
politike, da povečajo podporo državljanov Evropskemu parlamen-
tu. Politične stranke in kandidati lahko predstavijo svoja stališča 
in politike o vsem, na kar Evropski parlament lahko pomembno 
vpliva. Konkretno lahko pojasnijo, kaj Evropski parlament lahko 
stori za državljana EU.

V državah pristopnicah bodo volitve v Evropski parla-
ment potekale prvič. V teh državah bo pridobitev močne podpore 
javnosti precejšen izziv, vendar pa bi morala kampanja na pod-
lagi dejstva, da lahko Evropski parlament pomembno vpliva na 
življenje ljudi, povečati zanimanje javnosti za volitve.                   

Ankete kažejo, da se državljani EU zavedajo, da je 
okolje področje politike, kjer je potrebno ukrepati na ravni EU. 
Onesnaževanje ne pozna državnih meja. Državljani pričakujejo 
ukrepanje EU na področju čistega in varnega okolja ter zago-
tavljanja varstva dragocenega prosto živečega rastlinstva in 
živalstva.

Okolje pa ni edino področje, kjer so pričakovanja 
državljanov velika, vendar pa ima Evropski parlament prav na 
tem področju možnost pomembnega vpliva na sprejemanje 
odločitev predvsem preko procesa soodločanja, v katerega je 
vključen tudi Svet ministrov.

Okoljska problematika si zasluži pozornost kandidatov 
za poslance Evropskega parlamenta, ker stanje kljub obstoječim 
okoljskim politikam nikakor ni vzpodbudno. Poročila Evropske 
agencije za okolje to jasno kažejo, da prosto živeče rastlinstvo 
in živalstvo upada, podnebje se spreminja, stalež rib se redči, 
erozija zemlje in spreminjanje v puščave so glavni problemi na 
področju EU, kemikalije še naprej ogrožajo zdravje ljudi in tako 
naprej.

Širitev Unije leta 2004 še stopnjuje pomembnost teh 
izzivov.
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Vse od leta 1987 je varstvo okolja jasna naloga 
Evropske unije. Leta 1997 sta bili v Amsterdamsko pogodbo 
vgrajeni načeli trajnostnega razvoja in vključevanja okolja v vsa 
področja politik. Prihodnja ustava EU bi morala te zaveze vnovič 
potrditi.

Rezultati prizadevanj EU za varstvo okolja so mešani. 
Poznamo tako direktive z visoko zastavljenimi cilji kot šibke 
direktive, različno raven izvajanja in uve ljavljanja zakonodaje 
znotraj Unije in slabšanje stanje okolja, ki ga povzročajo skupna 
kmetijska, ribiška in kohezijska politika EU.  

Jasno postaja, da tako ne gre več naprej. Življenjskega 
pomena je, da Evrospki parlament ves naslednji mandat izkaže 
jasno zavezanost okolju kot naložbi v prihodnost. Poslanci 
Evropskega parlamenta bi morali še naprej predstavljati pro-
gresivno okoljevarstveno politiko, saj so v preteklosti doseg-
li pomembne izboljšave pri zakonodaji o vodah, podnebnih 
spremembah, kakovosti zraka, gensko spremenjenih organi-
zmih, ravnanju z odpadki ter dostopu do podatkov in informa-
cij. Parlament bi moral vzpostaviti učinkovit mehanizem, ki bo 
jamčil, da so vse njegove politike ekološko trajnostne.

V obdobju 2004–2009 so zaveze potrebne na desetih 
ključnih področjih: biotska raznovrstnost, kemikalije, kmetijstvo, 
kohezija, promet, podnebje, ravnanje z odpadki, zunanje politike, 
izvajanje, uveljavljanje in vključitev okoljske politike. 

Pozivamo vse politične stranke in kandidate za 
poslance Evropskega parlamenta, da se zavežejo naslednjim 
61 priporočilom:

1. USTAVITI ZNIŽEVANJE BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI V EVROPI DO LETA 
2010
Voditelji držav EU in Evropske komisije so postavi-

li leto 2010 za cilj ustavitve zniževanja biotske raznovrstnosti 
(Srečanje na vrhu v Gothenburgu, 6. okoljski akcijski program). 
Da bi dosegli ta cilj, je potrebno sprejeti konkretne ukrepe. 

Evropski parlament je imel zelo pomembno vlogo pri 
nadzorovanju izvajanja in uveljavljanja direktiv o pticah in habi-
tatih.

Skrbno je potrebno nadzorovati uporabo strukturnih 
skladov v sedanjih in tudi novih državah članicah z namenom, 
da se skladi ne uporabijo za uničevanje pomembnih območij za 
ohranjanje narave. 

Mreža območij Natura 2000, ki jo določajo direktive 
o pticah in habitatih, varuje najpomembnejša območja pros-
to živečega rastlinstva in živalstva Evrope. Z zaključevanjem 
seznama Natura 2000 države članice preusmerjajo pozornost 
v upravljanje te mreže.

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

1. Nadzorovati izvajanje in uveljavljanje direktiv o pti-
cah in habitatih tako, da je v državah članicah zagotovljena ust-
rezna uporaba direktiv.
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2. Vztrajati pri učinkovitem vključevanju ciljev ohra-
njanja narave v vse sektorske politike (predvsem promet, 
ribištvo, kmetijstvo in regionalni razvoj).

3. Nadaljevati s spodbujanjem varstva okolja in traj-
nostnega razvoja kot ključnih ciljev za dodelitev sredstev iz 
regionalnih skladov EU.

4. Zagotoviti, da se upravljanju Nature 2000 dodelijo 
zadostna finančna sredstva, ob upoštevanju potreb starih držav 
članic in povečanih potreb novih držav članic. To bi moralo vodi-
ti v oblikovanje novega sklada kot glavnega razporeditvenega 
mehanizma za financiranje Nature 2000. Zagotoviti mora sred-
stva za večletne programe, upravljali pa bi ga organi za okolje 
in generalni direktorat za okolje.  

5. Spodbujati nadaljevanje sklada LIFE-Nature, ki 
ponuja potrebne mož nosti za inovativne in pilotske projekte.

6. Spodbujati korenito reformo skupne kmetijske poli-
tike, ki bi prispevala k ustavljanju zniževanja biotske raznovrst-
nosti do leta 2010.

2. VARNOST NA PRVEM MESTU: NOVA 
POLITIKA NA PODROČJU KEMIKALIJ
Državljani EU so vedno bolj zaskrbljeni glede kemika-

lij v zraku, vodi, tleh in v vsakodnevni hrani ter izdelkih široke 
porabe. Zadnjih 25 let neučinkovite politike EU o kemikalijah je 
pripeljalo do kopičenja kemikalij v našem okolju in telesih. Za 
okoli 90 % kemikalij, ki so na trgu, ni na voljo nobenih podatkov 
o tveganjih. EU ima zdaj enkratno priložnost, da izvede reformo 
pomanjkljivega sistema ravnanja s kemikalijami. 

Prvotne ideje o reformi, ki so jih oblikovali Evropska 
komisija, Parlament in Svet leta 2001, so vsebovale vse 
potrebne elemente obravnavanja obstoječega pomanjkanja 
informacij o kemikalijah, pri čemer so prevalile dokazno breme 
na industrijo. Ideje so obsegale tudi postopno opuščanje upo-
rabe snovi z visokim tveganjem in zagotavljanje povečanega 
obveščanja javnosti. Vendar pa je pri reformi prišlo do velikih 
zamud in zniževanja kriterijev predvsem zaradi lobiranja kemične 
industrije. Novi Parlament bo igral pomembno vlogo pri zagotav-
ljanju uspešnosti reforme za družbo in za okolje kot celote.

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

1. Vztrajati pri politiki EU o kemikalijah, ki uvaja spre-
menjene vzorce z uresničevanjem previdnostnega načela in z 
obrnjenim dokaznim bremenom. Politika bi morala vključevati 
načelo “ni podatkov – ni trga”, uporabiti načelo nadomestitve, 
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ki pomeni, da bodo nevarne snovi (tiste, ki se kopičijo v naših 
telesih ali vplivajo na hormone) dovoljene samo, če obstaja 
družbena potreba po taki snovi in ni na voljo druge, varnejše 
možnosti. Zaščititi bi morala evropske potrošnike in zagotav-
ljati dostop javnosti do ustreznih informacij o kemikalijah samih 
in kemikalijah v proizvodih. Zagotoviti je potrebno postopno 
opuščanje uporabe nevarnih kemikalij do leta 2020.

2. Zavrniti močne pritiske kemične industrije za 
zniževanje kriterijev v okviru predlogov, ki jih bo Komisija 
predložila ob koncu leta 2003/začetku leta 2004, in namesto 
tega okrepiti zakonodajo v skladu z navedenimi zahtevami.

3. Organizirati lastno promocijsko kampanjo za poli-
tiko o kemikalijah, ki ji državljani lahko zaupajo, z vključevanjem 
civilnih družbenih organizacij, ki zastopajo interese družbe kot 
celote in ne ozke kratkoročnosti industrijskih zvez. 

3. PRAVILNO ZASTAVITI PREDNOSTNE 
NALOGE V KMETIJSTVU: ČISTA 
PROIZVODNJA IN VARNA HRANA 
V ZDRAVEM DRUŽBENEM IN 
GOSPODARSKEM OKVIRU 
EU ureja področje kmetijstva že od zgodnjih dni 

Evropske skupnosti. Skupna kmetijska politika (SKP) je bila 
oblikovana z namenom, da zagotovi varno preskrbo s hrano po 
vsej Evropi. Vendar je pri povečevanju proizvodnje pos tala še 
preveč uspešna in povzročila različne družbene, okoljske in gos-
podarske probleme tako v državah članicah kot v drugih državah 
po svetu, na katere vpliva preko izvozne politike, kot dela skupne 
kmetijske politike. Upadanje podeželskega prosto živečega rast-
linstva in živalstva, onesnaževanje in pretirano izkoriščanje vode, 
kisli dež in škandali v zvezi z varnostjo hrane so med državljani 
EU povzročili zaskrbljenost. Od zgodnjih devetdesetih naprej je 
EU začela oblikovati spremljajoče usmeritve (razvoj podeželja 
skupaj s programi kmetijskega okolja in navzkrižne skladnosti) 
in izvajati reforme obstoječe politike, ki ustvarja velike presežke. 
Toda cilji sprememb niso bili postavljeni visoko, kar gre pripisati 
predvsem močnemu vplivu raznih ekonomskih interesov znotraj 
Evrope. 

Novo grožnjo kmetijstvu ter podeželsko pros-
to živečemu rastlinstvu in živalstvu v EU predstavlja upora-
ba semen gensko spremenjenih organizmov (GSO). Obstaja 
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utemeljena skrb, da lahko gensko spremenjeni organizmi nepo-
pravljivo vplivajo na naravno okolje. Obstoječa proizvodna zmog-
ljivost EU postavlja vprašanje, ali je uvajanje potencialno tvegane 
tehnologije sploh potrebno.

Ravni uporabe pesticidov še naprej ostajajo nevzdržno 
visoke. Neprimerna in/ali prepogosta uporaba je povzročila 
onesnaženje zalog pitne vode in nesprejemljive ravni v neka-
terih vrstah živil. Politike EU se doslej niso učinkovito spopri-
jele s temi problemi. Poleg Direktive EU o dovoljenju za promet, 
ki obravnava najnevarnejše pesticide, so potrebni tudi nekateri 
ukrepi za zmanjšanje skupne porabe pesticidov. Več držav članic 
je že doseglo zmanjšanje rabe pesticidov brez občutnih izgub pri  
kmetijski proizvodnji. 

Kakovost naših tal je bistvenega pomena za človeški 
razvoj in ekologijo. Tla ogrožajo splošni trendi poslabšanja sta nja 
kot so erozija tal, kontaminaci ja in zbitost. Zato se znižuje zmog-
ljivost tal za skladiščenje vode, blažitev celotnega toka kmetij-
skih kemikalij in zagotavljanje rodovitne zemlje za kmetovanje. 
Najpomembnejša dejavnost, ki danes vpliva na funkcije tal, je 
neprimerno kmetij stvo z visokimi ravnmi vnosa umetnih snovi, 
intenzivno rahljanje tal, velika uporaba strojev in monokulturni 
vzorci pridelovanja leto za letom.

EU trenutno oblikuje tematsko strategijo varovanja tal. 
Žal pa se Komisija obotavlja uvesti strateške cilje varstva tal, ki 
bi podpirali trajnostno kmetijstvo in druge spremembe politik z 
namenom bolj trajnostne uporabe tal.

Evropski parlament ima na področju kmetijstva trenut-
no omejeno moč vpliva. Upamo, da bo nova ustava uspela to 
spremeniti. Poslanci Evropskega parlamenta lahko kljub dejstvu, 
da na področju te politike nimajo možnosti polnega soodločanja, 
ukrepajo v prid spremembam: s spodbujanjem učinkovitega 
nacionalnega izvajanja politik EU ter s pozivanjem Sveta in 
Komisije k sprejemanju ukrepov.

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

• O “Agendi 2007: sprejeti bistvene elemente 
reforme skupne kmetijske politike 

1. Spodbujati varstvo okolja in trajnost kot ključne cilje 
skupne kmetijske politike.

2. Spodbujati subvencije, ki ne povzročajo okolju 
škodljive industrializacije kmetijstva in pretirane proizvodnje. 
Podporo je potrebno usmeriti k politikam kmetovanja, ki so pri-
jazne do narave in okolja, ki podpirajo kmetovanje in podeželske 
skupnosti in ki prebivalcem zagotavljajo cenovno primernost.

3. Pospeševati močno in pomembno navzkrižno 
skladnost: vsa plačila SKP bi morala spoštovati okoljske stan-
darde, ki upoštevajo vso ustrezno zakonodajo EU.

4. Vztrajati pri povečanju skupnih stopenj financira-
nja ukrepov razvoja podeželja za najmanj 20 % in za programe 
kmetijskega okolja nameniti najmanj 50 % proračuna, name-
njenega razvoju podeželja.
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5. Zagotoviti, da razvoj podeželja temelji na celovitih 
(regionalnih) programih in pristopu “od spodaj navzgor” ter s 
polnim sodelovanjem vseh interesnih skupin.

6. Povezati trgovino in trajnost. Izvozne subvencije je 
treba postopno odpravljati od leta 2005 dalje. 

7. Uvesti finančne instrumente za spodbujanje 
ekološkega kmetijstva, vključno z zniževanjem stopnje DDV za 
ekološka živila in dodatnim obdavčevanjem kemičnih pesticidov 
in/ali umetnih gnojil s ciljem, da do leta 2006 na 10 % območja 
EU kmetovanje poteka na ekološki način.    

• O preprečevanju kontaminacije z gensko 
spremenjenimi organizmi

8. Sprejeti preventivne zakonodajne ukrepe, da bi 
se izognili genski kontaminaciji, zavarovali čistost kmetijskih 
semenskih bank in zagotovili preživetje nekontaminiranega kon-
vencionalnega in ekološkega kmetijstva v Evropi. Nova zakono-
daja mora vzpostaviti načelo, da pridelovalci gensko spreme-
njenih organizmov, ki so odgovorni za kontaminacijo, plačajo 
stroške protikontaminacijskih ukrepov. Moratorij na dovolilnice 
za uporabo GSO v kmetijstvu bi moral obstajati vse dokler se v 
praksi trdno ne uveljavijo štiri zahteve: sledljivost, označevanje, 
odgovornost in zaščita pred kontaminacijo.

• O strategiji uporabe pesticidov

9. Vztrajati pri sprejetju strategije za zmanjšanje in 
izboljšanje uporabe pesticidov z obveznimi cilji zmanjšanja upo-

rabe pesticidov za 50 % v 10 letih. Izboljšati je potrebno varnos-
tne ukrepe za uporabo pesticidov in spodbujati nadomeščanje 
nevarnih pesticidov z drugimi varnejšimi možnostmi.

• O strategiji varstva tal 

10. Sprejeti strategijo varstva tal, ki vsebuje nasled nje 
bistvene elemente:

a. konec kopičenja pesticidov v tleh,

b. obrnjene trende erozije tal in zbitosti tal,  

c. skladnost s cilji varstva tal kot predpogoj za sub-
vencije EU.
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4. DOSEČI DELOVANJE KOHEZIJSKE 
POLITIKE V PRID OKOLJU 
Kohezijska politika EU je bila uvedena z namenom, da 

bi zmanjšala neso razmerja v ravneh razvoja med evropskimi regi-
jami ter prispevala k socialni in ekonomski koheziji Skupnosti.

Vendar pa okoljevarstvene organizacije močno kri-
tizirajo glavna orodja za izvajanje kohezijske politike EU – struk-
turne sklade in kohezijske sklade – zaradi njihovega škodljivega 
vpliva na naravo (rastlinstvo, živalstvo in habitate) in na traj-
nostni razvoj podeželja. Ti skladi so bili na primer uporablje-
ni za gradnjo ogromnih zajezitvenih in namakalnih projektov z 
uničujočim vplivom na rečne in stepske ekosisteme; odobren je 
bil razvoj turizma na področjih, zaščitenih z zakonodajo EU o 
biotski raznovrstnosti; naložbe v vseevropska prometna omrežja 
(Trans-European Transport Networks – TEN-T) pa so pospešile 
naraščanje cestnega in zračnega prometa.

Pritisk javnosti je prinesel nekaj izboljšav, vendar še 
ved no prihaja do zlorab sredstev iz skladov. Najočitnejši primer 
takšne zlorabe je španski hidrološki načrt. Po mnenju širokega 
spektra civilnih družbenih organizacij v Španiji bo imel uničujoč 
vpliv na špansko okolje. Poleg tega ne bo rešil problemov pove-
zanih s povpraševanjem po vodi. Načrt je v nasprotju z zako-
nodajo EU, predvsem z okvirnimi direktivami o habitatih, ptic-
ah in vodi. Z razdelitvijo velikega projekta na posamezne dele 
in prošnjo za pomoč EU za projekte, ki v posameznih delih 

niso sporni, kaže tudi na slabosti sedanjega varovanja okolja v 
okviru kohezijske politike.

Od leta 2007 naprej mora biti opravljena strateška 
presoja vplivov na okolje (določena v Direktivi 2001/42/ES) 
pri vseh načrtih in programih, ki kandidirajo za financiranje EU. 
Tega postopka se je treba lotiti resno, pregledno in temeljito že 
na začetku načrtovalnega procesa.

V bližnji prihodnosti bo opravljena revizija kohezijske 
politike kot dela “Agende 2007”. Revizija bi morala enkrat za 
vselej končati zlorabe sredstev EU.

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

1. Zagotoviti, da se načrti, programi, prednostne nalo-
ge in ukrepi strukturnih skladov jasno sklicujejo na zavezujoče 
okoljske obveze.

2. Vztrajati, da Komisija omogoči vključevanje skrbi za 
okolje v pomoč iz strukturnih skladov tako, da izda smernice za 
oblikovanje strateške presoje vplivov na okolje.

3. Zagotoviti, da se novi predpisi o strukturnih skladih 
izrecno sklicujejo na potrebo po spoštovanju obstoječe zakono-
daje o okolju (tj. Direktiv o pticah in habitatih, Okvirne direktive 
o vodah, Direktive o presoji vplivov na okolje) in preprečijo nega-
tivne vplive na okolje ali izgubo biotske raznovrstnosti.
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4. Zagotoviti, da novi predpisi opredelijo jasno vlogo 
organov pristojnih za okolje in nevladnih organizacij pri pripravi, 
pogajanjih in izvajanju programov strukturnih skladov.

5. Zahtevati, da novi predpisi o strukturnih skladih 
vzpostavijo strateške cilje za izboljšanje stanja okolja.

6. Vztrajati, da se strukturni skladi uporabljajo za sofi-
nanciranje ohra njanja narave in krepitev biotske raznovrstnosti.

7. Nasprotovati dodelitvi skladov EU španskemu 
nacionalnemu hidrološkemu načrtu, dokler ne bo korenito revi-
diran in usklajen s politikami Evropske skupnosti in zahtevami 
varstva okolja na odprt, pregleden in sodelujoč način, z aktiv nim 
vključevanjem španske civilne družbe. 

5. OD POVEČANJA PROMETA DO 
UPRAVLJANJA MOBILNOSTI
Nenadzorovano povečanje prometnega sektor-

ja v Evropi je povzročilo poslabšanje stanja okolja, social-
no nepravičnost in gospodarsko neučinkovitost. Povzročilo je 
tudi višje zdravstvene stroške državljanom in slabšo kakovost 
življenja, predvsem v mestih. Emisije toplogrednih plinov promet-
nega sektorja še naprej zaskrbljujoče naraščajo, medtem ko si 
drugi gospodarski sektorji prizadevajo znižati emisije in medna-
rodne organizacije vedno nova dvomijo, da je EU sposobna izpol-
niti Kiotske zaveze. Zaskrbljujoče novice za državljane, za velika 
in majhna mesta ter za gospodarstvo. 

Promet EU potrebuje boljše tehnične standarde. Še 
pomembneje pa je, da EU spremeni trend naraščanja prometa. 
Manj in ne več prometa bi moralo zadostiti istim nalogam. Ne 
samo da je izgradnja nove prometne infrastrukture draga, ampak 
je tudi škodljiva za okolje in zdravje, pogosto vključuje socialno 
nepravičnost in ne doseže svojega namena.

Evropski voditelji držav in vlad so večkrat pozvali k 
vključitvi okoljskih vidikov v prometni sektor in k posebnim poli-
tikam za izboljšanje okoljevarstvene učinkovitosti prometnega 
sektorja. Vztrajajo pri prekinitvi povezave med rastjo prometa 
in rastjo bruto domačega proizvoda. Kljub temu smo bili v zad-
njih letih priča le maloštevilnim pozitivnim gibanjem v tej smeri. 
Komisija na tem področju ni izpolnila pričakovanj Evropskega 
sveta in državljanov EU.    
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NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

1. Zagotoviti, da prometne politike izpolnjujejo okoljske 
cilje – vključno z zaščito biotske raznovrstnosti. Za doseganje 
teh ciljev bi morale biti strateške presoje vplivov na okolje oprav-
ljene v celoti že pred sprejemanjem prometnih načrtov. 

2. Vztrajati, da naslednja Komisija naredi tisto, kar je 
obljubila sedanja Komisija, vključno z uvedbo okvirne direktive 
o oblikovanju cen infrastrukture, razvojem količinskih okoljskih 
ciljev za prometni sektor na podlagi kazalcev Evropske agencije 
za okolje in s sprejetjem dejanskih korakov za prekinitev pove-
zave med naraščanjem prometa in gospodarsko rastjo.

3. Spodbujati vnovično presojo vloge prometa in 
mobilnosti v evropskem procesu združevanja. To bi mora-
lo zajemati vnovično presojo vloge vseevropskih prometnih 
omrežij v Pogodbi. Enotni evropski akt (the Single European 
Act – SEA) se mora uporabljati na področju vseevropskega 
prometnega omrežja in njegovo razširitev na države Srednje in 
Vzhodne Evrope.

4. Spodbujati sprejemanje vrste socialnih kazalcev za 
prometni sektor na ravni EU, s katerimi bi izmerili prispevek pro-
meta k problemom, kot je socialna nepravičnost.  

5. Sprožiti vprašanja o razvoju vodikove ekonomije. 
Trenutno je videti, da EU grozi nevarnost prenagljene podpore 
tej obetajoči tehnologiji, še preden so dobro znane njene more-
bitne slabe strani.

6. Zagotoviti, da so zdravstveni vidiki prometa deležni 
zadostne pozornosti pristojnih oblasti. To je predvsem pomem-
bno na dveh področjih: negativni vpliv na javno zdravje, pred-
vsem emisij iz dizelskih motorjev ter hrup, ena najbolj motečih 
stvari za državljane, ki ima vrsto negativnih vplivov na zdravje, 
predvsem na mlade in na slabotne prebivalce.

7. Vztrajati, da se Evropska Komisija ob razvijanju pro-
metne politike posvetuje z vsemi interesnimi skupinami, tudi z 
nevladnimi okoljevarstvenimi organi zacijami. 
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6. ZAGOTOVITI VODSTVO EU V BOJU 
S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI
Podnebne spremembe zaradi emisij toplogrednih 

plinov, kot so ogljikov dioksid (CO
2
), so ključni izziv globalnemu 

trajnostnemu razvoju. Če se bodo emisi je toplogrednih plinov še 
naprej večale za okoli 1–2 % letno, bodo poškodovani številni 
dragoceni ekosistemi, kot so arktični, nordijski in tropski goz-
dovi, tropski koralni grebeni in mangrove. Hkrati pa se bodo 
morale revne in izpostavljene skupnosti po vsem svetu spoprijeti 
s povečanimi vremenskimi skrajnostmi, kot so hurikani, poplave, 
suša in vročinski valovi. Spreminjajoči se vremenski vzorci lahko 
resno vplivajo na preskrbo s hrano, zdravje in življenjske raz-
mere. Če podnebnih sprememb ne bomo učinkovito rešili, 
lahko nižje ležeča otoška ljudstva na Pacifiku in Karibih zaradi 
naraščajoče morske gladine popolnoma izginejo. 

Doslej je EU prevzela vodstvo med industrializirani-
mi narodi pri spodbujanju izpolnjevanja zavez in ciljev v okviru 
Kiotskega protokola, ki Evropsko unijo do leta 2012 zavezuje k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za okoli 8 % pod ravnijo 
iz leta 1990. Vendar pa ta cilj ni dovolj! Znanstveniki so ugotovi-
li, da se je treba dogovoriti o korenitem zmanjšanju emisij CO

2 

v prihodnosti z namenom, da bi omejili škodo zaradi vremensko 
povzročenih katastrof in zagotovili, da se problem podnebnih 
sprememb ne povečuje. Da bi se izognili katastrofam največjih 
razsežnosti, se je treba dogovoriti o dolgoročni omejitvi global-

nega segrevanja za 2 stopinji Celzija v primerjavi s predindustrij-
sko dobo. Trenutno je povečanje že doseglo 1 stopinjo Celzija. 

Poraba energije v EU narašča za 1 % letno, zato 
so potrebne velike spremembe, če želimo doseči zmanjšanje 
dolgoročnih emisij CO

2 
za približno 30 % do leta 2020 in za 60–

80 % do sredine tega stoletja.

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

1. Odločno podpirati dolgoročni, ekološko sprejemljiv, 
pošten in pravičen sporazum o podnebnih spremembah, ki bi 
moral segati precej dlje od sedanjega roka leta 2012, v okviru 
spoštovanja dolgoročne omejitve globalnega segrevanja na pod 
2 stopinji Celzija nad predindustrijsko dobo.  

2. Zagotoviti, da nova zakonodaja na področju energ-
ije, prometa in podnebnih razmer pomaga EU doseči zaveze 
iz Kiotskega protokola ter uvesti terminske načrte za nadaljnje 
zmanjševanje po letu 2020. 

3. Vztrajati pri povečanju uporabe čistih virov obnov-
ljive energije na 25 % celotne porabe energije do leta 2020.

4. Vztrajati pri cilju 1 % letnega zmanjšanja celotne 
porabe energije.

5. Vztrajati, da EU izpolni svoje zaveze glede pomoči 
državam v razvoju, predvsem najrevnejšim državam, pri nji-
hovem prilagajanju na vplive podnebnih sprememb in pri traj-
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nostnem razvoju. Ta sredstva morajo predstavljati dodatek k za 
ta namen določenim sredstvom v Okvirni konvenciji Združenih 
narodov o podnebnih spremembah (United Nations Framework 
Convention for Climate Change – UNFCCC) in Marakešu. 

6. Upreti se zlorabi podnebnih sprememb kot razlogu 
za promocijo jedrske energije. 

7. OD ODPADKOV DO ODGOVORNE 
UPORABE VIROV
Srečanje na vrhu v Johannesburgu je ponovno potrdilo, 

da je glavna naloga industrializiranih držav ustaviti vzorce netraj-
nostne porabe in proizvodnje. Čezmerno izrabljamo razpoložljive 
naravne vire, s čimer povzročamo preveliko obremenitev nosilne 
zmogljivosti EU in širšega sveta.

Bistveni del take strategije je “pripraviti trg, da delu-
je za okolje”, kar zajema učinkovite predpise o okoljski odgo-
vornosti in javnih naročilih. Drugo pomembno orodje je zelena 
davčna reforma. Pozivamo k 10 % premiku z obdavčitve dela k 
obdavčitvi uporabe naravnih virov. Svet in Komisija sta pozvala 
k takemu premiku in ga tudi obljubila v Beli knjigi 2001 o skup-
ni prometni politiki. V naslednjih petih letih je treba postopno 
odpraviti okolju škodljive subvencije.

Za vključevanje okoljskih ciljev v proizvodne in sto-
ritvene procese pa so potrebna tudi druga orodja. Parlament 
je napravil pomemben korak naprej z uvedbo načela “odgovor-
nosti posameznega proizvajalca” v Direktivi o odpadni električni 
in elek tronski opremi (Directive on Waste from Electric and 
Electronic Equipment – WEEE). S tem, ko postanejo proizvajalci 
neposredno odgovorni za ravnanje z odpadki, dobijo spodbudo 
za preoblikovanje proizvodov in storitev, kar vodi k zmanjšanju 
nevarnostnega potenciala odpadkov. V prihajajočem obdob-
ju bomo reševali številne posebne odpadkovne tokove, kot so 
rabljeni avtomobilski plašči in gradbeni odpadki. Proizvajalci bi 
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mora li prevzeti odgovornost za stroške zbiranja in recikliranja 
teh odpadkovnih tokov in za zniževanje uporabe nevarnih snovi 
v materialih.

Do leta 2005 se mora EU sporazumeti o dveh temat-
skih strategijah, ki bosta bistveno prispevali k spremembi 
vzorcev porabe in proizvodnje: prva strategija bo usmerjena v 
učinkovito rabo naravnih virov, druga pa v preprečevanje nasta-
janja odpadkov in spodbujanje recikliranja.

Obe strategiji morata imeti jasno definirane in visoko 
zastavljene cilje, terminski načrt in učinkovit mehanizem izva-
janja. 

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

1. Vztrajati pri jasno definiranih ciljih in termin-
skem načrtu zmanjšanja porabe naravnih virov ter vzpostaviti 
učinkovite instrumente za doseganje znižanja porabe. 

2. Izvajati stalen pritisk na Svet, da prične z oblikovan-
jem obsežnejše zelene davčne reforme, vključno s prenosom 
obdavčitve z dela na okolje in postopnim odpravljanjem okolju 
škodljivih (državnih in EU) subvencij.  

3. Vztrajati pri visoko zastavljenih ciljih zmanjševanja 
nastajanja odpadkov za prednostne odpadkovne tokove.

4. Vztrajati pri zelo jasnih opredelitvah recikliranja, 
predelave in odstra njevanja odpadkov, s čimer bi ustvarili enake 
konkurenčne pogoje za reciklažno industrijo. 

8. EU PREVZAME VODSTVO V 
GLOBALNEM OKVIRU
• Odgovornost podjetij

Transnacionalna podjetja vplivajo na okolje in družbo 
na lokalni in globalni ravni na več različnih načinov in njihova 
vloga pri oblikovanju trajnostnega razvoja je odločilna. Poskusi 
poslovne skupnosti, da bi izboljšali uspešnost s prostovoljnimi 
dogovori, so se izkazali za nezadostne, in poročilo Programa 
Združenih narodov za okolje (United Nations Environment 
Programme – UNEP), ki je bilo objavljeno leta 2002 in oce njuje 
napredek od Ria dalje, ugotavlja obstoj “naraščajoče vrzeli med 
prizadevanji podjetij in industrije, da zmanjšajo svoj vpliv na 
okolje, in vedno slabšimi razmerami na planetu”. Podobna vrzel 
obstaja na socialnem področju.

Septembra 2002 je globalna skupnost priznala 
po trebo po obravnavanju teh problemov na Svetovnem srečanju 
o trajnostnem razvoju in v svoje ugotovitve zapisala v besedilu o 
“odgovornosti podjetij”.  

Doslej je Komisija na ravni EU napredek pri poročanju 
in odgovornosti podjetij videla v sodelovanju s forumom 
večinteresnih skupin o socialni odgovornosti podjetij (Corporate 
Social Responsibility – CSR). Forum je pooblaščen za pogovore 
o prostovoljnih dogovorih na evropski ravni v naslednjih dveh 
letih. Evropski parlament je podprl zakonodajni okvir – predvsem 
za okoljsko in socialno poročanje. Vendar pa Parlament ni izko-
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ristil svoje vloge v forumu večinteresnih skupin in ni izkoristil 
priložnosti za aktivnejše sodelovanje v tem procesu.

• Trgovina kot funkcija trajnosti in ne njena 
grožnja 

EU je ključni akter globalnih trgovinskih pogajanj 
v Svetovni trgovinski organizaciji (STO). V EU tudi poteka 
vzpostavljanje regionalnih in dvostranskih trgovinskih in inves-
ticijskih sporazumov.

Danes oblikovanje trgovinske politike EU pogosto pote-
ka bolj v skladu z interesi velikih evropskih podjetij kot pa v 
interesu ljudi, okolja in trajnostnega razvoja. To je treba spreme-
niti. Trgovino je treba razumeti kot sredstvo spodbujanja trajnos-
tnega razvoja in ne kot cilj sam po sebi.

Poleg spodbujanja mednarodnih sporazumov, ki 
pospešujejo trajnostni razvoj, bi morala EU predstavljati dober 
zgled s prizadevanjem za preprečevanje nedovoljene trgo-
vine. Nedovoljena trgovina ogroža okolje in ustvarja socialno 
nepravičnost v državah v razvoju.

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

• O odgovornosti podjetij

1. Vztrajati, da Evropska unija, kjer ima sedež veliko 
transnacionalnih podjetij, prevzame mednarodno vodstvo. 
Pravno zavezujoča pravila za transnacio nalna podjetja morajo 
biti oblikovana na globalni in evropski ravni. 

2. Vztrajati, da je proces Evropske komisije o socialni 
odgovornosti podjetij usmerjen v več kot le prostovoljne dogo-
vore in da so njegovi zaključki us trezno upoštevani v delovnem 
programu Komisije. 

• O trgovini

3. Spodbujati takšno trgovinsko politiko, ki podpira 
trajnostni razvoj.

4. Vztrajati, da EU ostane v ospredju pospeševanja 
globalnega sistema vodenja, ki temelji na uravnoteženem in bolj 
razdelanem odnosu med trgovino, okoljskimi in socialnimi ure-
ditvami ter učinkovito usklajenostjo Večstranskih okoljskih spo-
razumov (Multilateral Environmental Agreements – MEA).

5. Vztrajati, da pravila in odločitve Svetovne trgovin-
ske organizacije ne učinkujejo negativno na oblikovanje okoljske 
politike EU; namesto vmešavanja podpirati cilje in uspešnost 
Večstranskih okoljskih sporazumov in previdnostno načelo z 
ukrepi, ki zagotavljajo, da se ne izkoriščajo v protekcionistične 
namene. 

6. Spodbujati stabilne in k interesnim skupinam 
usmerjene presoje o vplivu na trajnost (Sustainability Impact 
Assessments – SIA), ki jih je treba izvajati že na samem začetku 
trgovinskih in investicijskih pogajanj. Priporočila presoj glede 
politike je treba v celoti vključiti v dvostranska, regionalna in 
globalna pogajanja.
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7. Vztrajati, da EU preneha sodelovati pri investicij skih 
sporazumih v okviru STO. Namesto tega je treba odgo vornost 
podjetji vključiti v pravni sistem ZN in EU (glej odgovornost pod-
jetij). 

8. Vztrajati pri sprejemanju jasne in trdne splošne 
izjeme, tako da pravila Splošnega sporazuma o trgovini s storit-
vami (General Agreement on Trade in Services – GATS) ne 
ogrožajo okoljske zakonodaje ali predpisov. Vsako storitev, pove-
zano z izkoriščanjem naravnega vira (voda, energija, mineralne 
surovine, les itd.), je treba izključiti iz trgovinskih pogajanj. 

9. Vztrajati pri ustavljanju dampinga kmetijskih proiz-
vodov v države v razvoju in biopiratstva ter ukinjanju izvoznih 
subvencij. 

10. Vztrajati pri izboljšanju preglednosti in odgovor-
nosti vseh vidikov oblikovanja trgovinske politike. Evropski par-
lament bi moral že na samem začetku sodelovati pri pogajanjih 
o trgovinskih sporazumih. Za sklepanje sporazumov je potrebna 
tudi privolitev Parlamenta. 

11. Vztrajati pri učinkovitem sodelovanju med Komisijo 
in državami članicami za zaustavitev nezakonitega uvoza trop-
skega lesa in izvajanje sistematičnega nadzora nad dejanji in 
vplivi držav članic na tem področju.

9. IZVAJANJE IN UVELJAVLJANJE 
ZAKONODAJE
Znano je, da države članice slabo izvajajo okoljsko 

zakonodajo EU. Primeri kršitev v zvezi z okoljem predstav-
ljajo skoraj polovico vseh primerov kršitev zako nodaje v EU. 
Šesti okoljski akcijski program postavlja učinkovito izvajanje in 
uveljav ljanje okoljske zakonodaje EU kot ključni strateški cilj. V 
naslednjem Parlamentu bodo imeli poslanci, skupaj s Komisijo 
in Svetom, pomembno nadzorno vlogo, pove zano z izvajanjem 
okoljske zakonodaje.

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

1. Organizirati redne pogovore s Komisijo in Svetom 
o napredku pri izvajanju okoljskih direktiv v sedanjih in novih 
državah članicah.

2. Zagotoviti ustrezno finančno pomoč za izvajanje 
okoljskih direktiv.

3. Vztrajati, da se ustreznim službam Komisije, ki nad-
zorujejo izvajanje okoljskih direktiv, dodelijo primerna sredstva. 

4. Zagotoviti, da vse politike EU podpirajo in ne ovira-
jo učinkovito izvajanje okoljske zakonodaje. 

5. Nevladnim organizacijam omogočiti dostop do 
sodne revizije odločb institucij EU, da bi lahko zastopale intere-
se državljanov.
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10. OKOLJE MORA BITI V CELOTI 
VKLJUČENO V DELO EVROPSKEGA 
PARLAMENTA
Parlament je v preteklih letih postajal vse vplivnejši. 

Okoljevarstvene organizacije upajo, da bo nova ustava uved-
la postopek soodločanja za pomembna nova področja kot so 
kmetijstvo, kohezijske politike in trgovina. To pa seveda pome-
ni novo odgovornost za Parlament: zagotoviti bo moral, da vse 
politike EU vključujejo tudi okoljske zahteve. Ta obveznost , ki je 
določena v členu 6 obstoječe Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti. V ta namen mora Parlament oblikovati notranji meha-
nizem, ki bo zagotovil, da vsi njegovi odbori sistematično oprav-
ljajo to nalogo. 

Parlament bi se moral redno posvetovati z okoljevar-
stvenimi organizacijami, ki imajo tudi nadzorno vlogo nad poli-
tikami in praksami EU. Civilne družbene organizacije lahko poda-
jo Parlamentu jasno sliko pričakovanj številnih ljudi in predlagajo 
inovativne ideje ter rešitve.

NASLEDNJI EVROPSKI PARLAMENT BI MORAL:  

1. Zagotoviti učinkovit nadzor nad vključevanjem 
okoljskih zahtev v vse politike: na začetku novega parlamen-
tarnega mandata je treba oblikovati posebno organizacijsko 
strukturo. 

2. Uporabiti previdnostno načelo kjerkoli je to primer-
no in potrebno ter nasprotovati odlašanju, kadar je potrebno 
nujno ukrepanje. Podvomiti o argumentih, ki temeljijo na nepo-
polnih znanstvenih podatkih ter analizah stroškov in koristi, 
kadar se koristi sistematično podcenjujejo zaradi pomanjka nja 
konkretnih podatkov.  
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BirdLife International
T +32 (0) 2 280 08 30
F +32 (0) 2 230 38 02
E bleco@birdlifeeco.net
W http://www.birdlife.org

Climate Action Network Europe
T +32 (0) 2 229 52 20
F +32 (0) 2 229 52 29
E info@climnet.org
W http://www.climnet.org

European Environmental Bureau
T +32 (0) 2 289 10 90
F +32 (0) 2 289 10 99
E info@eeb.org
W http://www.eeb.org

Friends of the Earth Europe
T +32 (0) 2 542 01 80
F +32 (0) 2 537 55 96
E martin.rocholl@foeeurope.

org
W http://www.foeeurope.org

Friends of Nature International
T +43 (1) 892 38 77 
F +43 (1) 812 97 89
E nfi@nfi.at
W http://www.nfi.at

Greenpeace International, 
European Unit
T +32 (0) 2 274 19 00
F +32 (0) 2 274 19 10
E european.unit@diala.green

peace.org
W http://eu.greenpeace.org

European Federation for 
Transport and Environment
T +32 (0) 2 502 99 09
F +32 (0) 2 502 99 08
E info@t-e.nu
W http://www.t-e.nu

World Wildlife Fund, European 
Policy Office
T +32 (0) 2 743 8800
F +32 (0) 2 743 8819
E tlong@wwfepo.org
W http://www.panda.org/epo
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