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Predgovor

Prièujoèo knji�ico je pripravila organizacija European Environ-
mental Bureau (odslej EEB). Namenjena je partnerjem projekta,
v okviru katerega EEB pomaga okoljevarstvenikom iz dr�av
kandidatk pri pripravah na èlanstvo v Evropski uniji. V zbirki
tovrstnih izdaj je podobna knji�ica iz�la �e leta 1998, v Sloveniji
pod naslovom Evropska unija, Slovenija in trajnostni razvoj.
Knji�ica je precej abstraktna. Obravnava splo�ne tokove in
razprave o oblikovanju okoljske politike EU. Podaja oceno
rezultatov dosedanje okoljske politike, izku�enj in poskusov
vkljuèevanja okoljskih interesov v politiko sektorjev. Opisuje
tudi zapleteno pripravljanje horizontalnih in�trumentov vkljuèe-
vanja okolja in na koncu povzema aktualno razpravo o strategiji
trajnostnega razvoja Evropske unije.
Vsebina ni nevtralna, vendar tudi propaganda za EU ni. Posku-
�a podati objektivno oceno z gledi�èa okoljevarstvenikov in
predstavlja ideje, kritike in predloge organizacije, ki je �e
posebej dejavna na teh pogosto res precej abstraktnih podroèjih.
Upava, da bo ta knji�ica pripomogla k bolj�emu razumevanju
nekaterih poglavitnih »bruseljskih« tokov.

John Hontelez
Katarina Molin
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�e pred èasom smo spoznali, da okoljskih problemov ne bo mogoèe re�iti brez vkljuèevanja
okoljevarstvene v drugo politiko. Koncept trajnostnega razvoja je bil javnosti prviè
predstavljen sredi osemdesetih let. Svetovna komisija OZN za okolje in razvoj (bolj znana
kot Brundtlandtska komisija) ga je v svojem poroèilu z naslovom »Na�a skupna
prihodnost«, objavljenim leta 1987, opredelila kot del globalnega politiènega programa.
Sredi�èna tema poroèila, ki je nasprotovalo splo�nemu preprièanju, da povezovanje za�èite
okolja in gospodarskega razvoja povzroèa te�ave tako prvi kot drugemu, je bila prav
nujnost soèasnega upo�tevanja ekonomskih in okoljskih ozirov v procesu odloèanja.
Okoljsko gibanje, ki je zgodaj uvidelo potrebo po spreminjanju vedenjskih vzorcev v vseh
sektorjih, je zato bílo trd boj z akterji procesa odloèanja tako na nacionalni kot na
mednarodni ravni.

Èeprav so nekatere od »bolj zelenih« dr�av èlanic �e sprejele nacionalne strategije
vkljuèevanja okoljskih zahtev v sektorske politike, zadevajo ob omejitve notranjega trga
EU. Razvoj strategije na ravni EU pa je bil poèasen in razdrobljen. Aktualne razprave o
vkljuèevanju okoljevarstvenih zahtev in o strategiji trajnostnega razvoja EU okoljskim
nevladnim organizacijam (NVO) ponujajo prilo�nost, da njihovi �e veè deset let stari
predlogi sprememb postanejo del politiènega programa EU.

1. Uvod
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Evropska unija je prvi evropski okoljski program sprejela leta 1973, potem ko se je v
poznih �estdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih javnost prièela zanimati za probleme
onesna�evanja okolja. Prvi program in �e �tirje, ki so sledili, zajemajo poglavitne smernice
okoljske politike EU. Èeprav so �e v zaèetku poudarjali potrebo po vkljuèevanju
okoljevarstvenih naèel v sektorske in horizontalne politike, so sprejeti politièni ukrepi po
nareku teh programov okoljsko politiko obravnavali kot loèeno ali enovito podroèje. Tudi
vlogi drugih sektorskih politik pri prenosih onesna�evanja iz enega medija v drugega so
posveèali le malo pozornosti.

Zaradi èedalje veèjega onesna�evanja ob koncu osemdesetih let se je v javnosti raz�irilo
mnenje, da izvajalcem obstojeèih okoljskih strate�kih politik ni uspelo, da bi se ustrezno
spopadli z njim in uveljavili nove pristope. Zaradi raz�irjenosti in resnosti onesna�evanja
se je zaèelo novo obdobje okoljske ozave�èenosti in razprav o okolju. Postalo je oèitno,
da re�itve na osnovi tehnologij prestrezanja niso veè zado�èale, saj niso prepreèile �irjenja
vzrokov onesna�evanja in so z re�evanjem enega problema pogosto poveèale druge.
Tudi politiki so bili konèno priznali, da je treba vkljuèiti zahteve po za�èiti okolja v druge
sektorske politike. Gospodarskim posledicam onesna�evanja se je zaèelo posveèati veè
pozornosti: onesna�evanje je povzroèalo delovno nezmo�nost ljudi, razpadanje stavb,
strojev itd.
Od prve omembe okoljske politike v politiènem programu EU pred tridesetimi leti je bil torej
narejen precej�en premik. Do nedavnega je bila okoljska politika osredotoèena na re�evanje
problemov, povezanih z mediji (npr. zrakom, vodo ali tlemi). Poudarek je bil na tehnologijah
prestrezanja, manj pa na upo�tevanju okoljevarstva v vseh drugih sektorjih. Danes pa se
sku�a v okoljski politiki uveljaviti koncept trajnostnega razvoja in zadovoljiti potreba po
upo�tevanju okoljskih zahtev v vseh politikah EU.
Èeprav se o spremembah za izbolj�anje okolja razpravlja, jih je v praksi te�ko udejanjiti.
Opa�amo celo, da se stanje okolja v EU �e naprej slab�a. Ocene zadnjih petih do desetih
let in prièakovano poglabljanje kljuènih okoljskih problemov do leta 2010, o èemer je govor
v poroèilu Evropske agencije za okolje iz leta 1999 o okolju v Evropski uniji ob koncu
stoletja (Environment in the European Union at the Turn of the Century), napovedujejo
�alostno sliko. Res smo dosegli zmanj�anje proizvodnje ozonu �kodljivih snovi in sprejeli
uèinkovite ukrepe za prepreèevanje kislega de�ja. Evropska agencija za okolje ugotavlja,
da je pritisk na okolje sicer nekoliko popustil, toda stanje in kakovost okolja v Evropi se
nista izbolj�ala.
Poglavitni vzrok tega neuspeha je neupo�tevanje okoljevarstvenih naèel v sektorskih
politikah. Sedanji okoljevarstveni ukrepi v transportu so zaradi njegove hitre rasti
neuèinkoviti: cestni tovorni transport je od leta 1980 narasel za 54 %, transport z osebnimi
avtomobili pa od leta 1985 za 46 %. Posledica stalnega nara�èanje transporta je �irjenje in
poglabljanje okoljskih problemov. Poraba energije, najpomembnej�i vzrok podnebnih

2. Potreba po širši strategiji
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sprememb in onesna�evanja zraka, je v zahodni Evropi v zadnjem desetletju ostala enaka.
Medtem ko BDP nara�èa za 2-3 % letno, se raba trajnostne energije poveèuje samo za 1
% letno, tudi tam, kjer obstajajo znatno veèje mo�nosti za rast. Intenziviranje kmetijstva in
nova naselja v kmetijskem sektorju vplivajo na naravne habitate in biotsko raznovrstnost
ter tako prispevajo k evtrofikaciji in drobitvi zemlji�è.
Kakovost okolja v EU je kljub sprejetju �tevilnih okoljevarstvenih direktiv in odredb (leta
1998 je bilo v zakonodaji EU v veljavi 528 aktov v zvezi z za�èito okolja: 200 direktiv, 92
odredb in 236 odloèitev) ostala slaba in EU ni uspelo ustaviti slab�anja stanja okolja.
Splo�no priznavanje potrebe po znatnem zmanj�anju okoljske �kode, ki jo povzroèajo
dejavnosti v posameznih sektorjih, in politièna podpora uveljavitvi okoljevarstvenih zahtev
segata �ele v konec devetdesetih let.
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3.1. 5. okoljski akcijski program

Kot smo �e omenili v 2. poglavju, so zgodnja devetdeseta leta prinesla spoznanje, da
tradicionalno okoljevarstvo (nadzor nad emisijami) ni veè uèinkovito pri re�evanju okoljskih
problemov. 5. okoljski akcijski program (1992-2000), sprejet leta 1992, zato vsebuje zamisel
o trajnostnem razvoju. Program, ki ga je Evropska komisija oznaèila kot »mejnik za
skupnost«, je vzpostavil okvir za novo delovanje. Za�èita okolja je v njem povezana s
splo�nej�im konceptom trajnostnega razvoja, ki naj bi ga uvedli v vse gospodarske sektorje
in politike. Prvi �tirje okoljski akcijski programi (ki so zajeli obdobje 1973-1991) so priznavali
potrebo po vkljuèevanju okoljevarstvenih zahtev, nobeden pa ni podajal konkretnih
predlogov, kako zamisel izpeljati. 4. okoljski akcijski program je prvi resno obravnaval
mo�na nasprotja med notranjim trgom in okoljsko politiko, 5. okoljski akcijski program pa
je prvi opredelil potrebne operativne ukrepe za uveljavitev okoljevarstvenih zahtev v petih
gospodarskih sektorjih: kmetijstvo, energetika, turizem, industrija in transport. Predlagane
so bile strukturne spremembe v javnem transportu, za energetsko uèinkovitost in zmanj�anje
kolièine odpadkov, postavljeni pa so bili tudi srednjeroèni in dolgoroèni cilje za zmanj�anje
proizvodnje nekaterih onesna�eval ter predlagani in�trumenti za njihovo uresnièenje. Te�i�èe
se je z zakonodajnih ukrepov, ki so jih predlagali prej�nji programi, preneslo na gospodarske
in�trumente (obdavèitve, obremenitve, tudi subvencije), prostovoljne sporazume z industrijo,
»partnerstvo« in »deljeno odgovornost«.

3.2. Zakaj cilji programa niso (bili) uresnièeni?

Neuresnièevanje ciljev 5. okoljskega akcijskega programa je pripisati veè dejavnikom. Prvi
je gotovo pomanjkanje volje dr�av èlanic in sektorjev za izvajanje programa. Èeprav so bili
v tem obdobju sprejeti nekateri okoljevarstveni ukrepi, so se pojavile tudi velike ovire, ki jih
ni bilo mogoèe premostiti. Oèiten tak primer je spodletela okoljska davèna reforma. Dr�ave
èlanice EU imajo pravico veta in nekatere med njimi so jo uporabile pri glasovanju o vseh
pomembnih ukrepih na tem podroèju. Industrija je moèno lobirala proti predlogom za
postopno uveljavitev okoljske odgovornosti proizvajalca kakor tudi proti strogim standardom
in zahtevam. V zgodnjih devetdesetih letih je tudi vpliv vodilnih okoljsko ozave�èenih dr�av
oslabel; Nemèija, ki je bila gonilna sila okoljske politike EU v osemdesetih letih, je takrat
stopila v ozadje zaradi re�evanja finanènih te�av v zvezi s ponovno zdru�itvijo obeh Nemèij.
Drugi vzrok neuspeha je bil intenziviranje podroèij, ki ustvarjajo pritiske na okolje, med
drugim v transportu, energetiki in turizmu, kar je iznièilo uèinke novih odredb in ukrepov
programa. 5. okoljski akcijski program je dokument, ki je nedvomno prispeval k ozave�èanju
in politiènemu priznanju potrebe po trajnostnem razvoju, toda njegove naèelne smernice

3. Omejitve in perspektive
okoljskih akcijskih programov
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bi morali vsi udele�enci bolje uveljaviti v praksi. V vseh zadevnih sektorjih se sicer bolj
zavedajo, da je tudi pri njihovem delovanju upo�tevanje okoljevarstvenih naèel nujno, toda
za uveljavitev teh v praksi bo treba �e veliko storiti.
Tretjiè, EU �e zdaleè ni in�titucionalno usposobljena za uèinkovito vkljuèevanju
okoljevarstvene politike v politiko drugih sektorjev. Zapleten proces odloèanja v EU �e
zmeraj vzdr�uje prednost zaprtih skupnosti sektorskih strokovnjakov v upravah podjetij in
regij na nacionalni kot tudi na evropski administrativni ravni. Na osnovi te prednosti nastajajo
stebri z omre�ji, ki zunanjim udele�encem niso dostopna in ki zagovarjajo sektorske interese
pred okoljskimi zahtevami. Dodatni oviti sta pravilo soglasnega sprejemanja odloèitev in
pomanjkanje prave moèi Evropskega parlamenta v procesu odloèanja na podroèju
obdavèevanja, pa tudi okoljski nadzor razdeljevanja finanènih sredstev v EU ni mogel biti
vzpostavljen, ker poraba v kmetijstvu in strukturnih skladih (kjer je skupna poraba pribli�no
80 % proraèuna EU: 40.494 milijonov EUR za kmetijstvo in 32.678 milijonov EUR za
strukturne sklade) ni pod demokratiènim nadzorom; te proraèunske postavke namreè ne
potrebujejo odobritve Evropskega parlamenta.

3.3 Ovrednotenje izvajanja 5. okoljskega akcijskega programa
(Global Assessment of the Fifth Action Programme on Sus-
tainable Development)

Leta 1999 je Evropska komisija predstavila oceno izvajanja 5. okoljskega akcijskega
programa. Tako kot Evropska agencija za okolje je tudi komisija pri�la do ugotovitve, da
»kljub nekaterim izbolj�avam /�/ splo�no stanje okolja ostaja vzrok za zaskrbljenost (in) /
�/ bo brez uveljavljanja okoljevarstvenih naèel v gospodarskih (razvojnih?) sektorjih s
ciljem odstraniti vzroke okoljskih problemov, brez bolj�ega sodelovanja ter podpore
dr�avljanov in ostalih dele�nikov na� razvoj kljub novim okoljevarstvenim ukrepom na
splo�no ostal netrajnosten«.1

Èeprav je 5. okoljski akcijski program najbolj ambiciozen okoljski program doslej, saj odseva
prizadevanja za bolj�o kakovost okoljske politike in uvaja srednjeroène in dolgoroène cilje
za zmanj�anje proizvodnje nekaterih onesna�eval, je odsotnost kolièinsko merljivih ciljev,
kazalcev in nadzornih mehanizmov nedvomno ote�ila njegovo ovrednotenje. Veèina
sektorskih strategij ni vsebovala sektorsko opredeljenih okoljskih ciljev, ampak samo
smernice, v skladu s katerimi naj bi se ti sektorji razvijali. V ovrednotenju izvajanja
5. okoljskega akcijskega programa so avtorji s ciljem zaobrniti ta negativni trend pozvali k
uèinkovitej�emu udejanjanju trajnostnega razvoja in vkljuèevanja okoljevarstvenih zahtev
v sektorje ter spro�ili razpravo o poglavitnih okoljskih prioritetah, ki bi jih moral opredeliti
6. okoljski akcijski program. Èeprav naj bi naslednji program ohranil splo�ne znaèilnosti
5. okoljskega akcijskega programa, se lahko nadejamo, da bo postavil tudi splo�ne cilje z
jasnimi, kolièinsko merljivimi kratkoroènimi naèrtovanimi dose�ki ter s tem usmeril
oblikovanje okoljskih ukrepov in strategij v gospodarskih sektorjih.2

1 Evropska komisija 99(543), str. 3.

2 Vse zapisane pripombe na bodoèi 6. okoljski akcijski program temeljijo na razpolo�ljivih informacijah. Do dneva
izdaje te knji�ice je lahko pri�lo do sprememb.
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Prioritete za vkljuèevanje okoljevarstvenih zahtev v gospodarske dejavnosti v 6. okoljskem
akcijskem programu so opredeljene v oceni izvajanja 5. okoljskega akcijskega programa:

• vkljuèitev poglavitnih okoljskih zahtev v prihodnje reforme skupne kmetijske
politike, upo�tevanje okoljevarstvenih naèel pri/v tr�nih mehanizmih in
zmanj�anje cenovnih subvencij;

• internacionalizacija zunanjih stro�kov transporta in spodbujanje uèinko-
vitej�ega naèrtovanja namembnosti zemlji�è in prometa, strate�ka presoja
vplivov na okolje velikih transportnih projektov in programov, prenos
tovornega in osebnega transporta s cest na javna in okoljsko ustreznej�a
prevozna sredstva, kot so �eleznica, plovila za kratko plovbo in plovila za
plovbo v celinskih vodah;

• poveèanje energetske uèinkovitosti in varèevanja z energijo, uveljavljanje
primerjave zunanjih stro�kov/okoljskih koristi in podpora Evropskega sveta
obdavèenju energetskih proizvodov;

• razvoj koncepta ekouèinkovitosti in okvirne politike vkljuèevanja okoljskih
zahtev v proizvodnjo, zasnova industrijskih strategij, ki upo�tevajo naèela
previdnosti in prepreèevanja, tesnej�e partnerstvo industrije in okoljevarstva
na vseh ravneh oz. prostovoljni sporazumi;

• upo�tevanje okoljevarstvenih naèel pri standardizaciji, izbolj�anje sinergije
med politiko uveljavljanja okoljskih naèel v proizvodnji in notranjim trgom
ter nadaljnje izbolj�anje sinergije med politiko javnih naroèil in okoljem.

3.4. 6. okoljski akcijski program

Konèno besedilo 6. okoljskega akcijskega programa �e ni bilo objavljeno in vse podane
pripombe ali analize temeljijo na doslej javno dostopnih informacijah. Vemo, da namerava
Evropska komisija ohraniti doloèila 5. okoljskega akcijskega programa (uveljavljanje
okoljevarstvenih zahtev v gospodarskih sektorjih, �iritev seznama in�trumentov), novi pro-
gram pa naj bi �e podrobneje opredelil okoljske zahteve do politike EU in postavil kratkoroène
okoljske cilje. Zajemal naj bi �tiri poglavitna podroèja:

• podnebne spremembe, povezane z energetiko in transportno politiko;

• povezavo med zdravjem ljudi in stanjem okolja (sem sodi tudi obravnava
kemikalij, varne proizvodnje hrane, gensko spremenjenih organizmov,
kakovostjo vode itd.);

• biotsko raznovrstnost, skupaj z razvojem pode�elja in kmetijstvom

• rabo naravnih virov in politike ravnanja z odpadki.
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3.5. Prispevek EEB

EEB je k oceni izvajanja 5. okoljskega akcijskega programa pripomogel s predstavitvami
in dokumentom, objavljenim februarja leta 2000. Èeprav se je strinjal z Evropsko komisijo,
da je pomanjkanje volje udele�encev vplivalo na uèinke programa in razvoj proizvodnje in
potro�nje �e naprej iznièuje rezultate okoljske politike, si je prizadeval, da bi komisija
natanèneje ocenila lastno vlogo pri izvajanju programa in podrobneje ovrednotila vlogo
podjetni�tva in industrije. EEB je opredelil, kak�en naj bo naslednji (6.) okoljski akcijski
program:

• biti mora daljnose�en in tehten okvir strategije trajnostnega razvoja EU;
• vsebovati mora jasne kratkoroène okoljske cilje in terminske naèrte, saj

bodo ti vodilo pri izvajanju programa. Zastavljeni cilji in terminski naèrti bi
morali okrepiti okoljsko dimenzijo strategije trajnostnega razvoja,

• Evropska komisija bi morala imeti veè pristojnosti napram dr�avam èlanicam
in industriji;

• kot standardno pravilo pri okoljskem odloèanju bi bilo treba vpeljati
glasovanje po naèelu kvalificirane veèine, tudi pri »zelenih« davkih;

• izpeljati bi bilo treba reformo subvencijske politike in okoljsko davèno
reformo;

• ponovno ka�e preuèiti sodelovanje z zainteresirano javnostjo in skleniti
ustrezna partnerstva zaradi uravnote�ene zastopanosti interesov v
strokovnih odborih.

3.6. Stali�èa nevladnih organizacij iz srednje in vzhodne Evrope

Tudi skupina za sodelovanje okoljskih nevladnih organizacij iz srednje in vzhodne Evrope
o procesu vkljuèevanja (Environment CEE-NGO Group on the Accession Process), ki se
je junija sestala v mad�arskem Szentendreju, da bi s komisarko EU za okolje Wallströmovo
razpravljala o pripravah 6. okoljskega akcijskega programa, je pripravila podobna stali�èa.
Èlani skupine so menili, da bi v programu kazalo posebej poudariti �iritev EU in �ir�e
geografsko obmoèje, ki ga �iritev zadeva, zaradi èesar bo treba usklajevati izvajanje sprejete
politike in ukrepov. V skladu z izjavo, sestavljeno v Szentendreju, bi moral 6. okoljski akcijski
program po mnenju skupine vsebovati naslednje kljuène elemente:

• stvarne in merljive kratkoroène okoljske cilje in terminske naèrte;
• opredelitev za moèno urejevalno vlogo oblasti na osnovi stvarnih in strogih

standardov namesto zana�anja na prostovoljne sporazume in druge oblike
mehkih ukrepov;

• spodbujati mora obvezno okoljsko davèno reformo, ki bi bila kolikor mogoèe
usklajena v celotni (raz�irjeni) EU;

• takoj�en zaèetek hitrega ukinjanja vseh okoljsko �kodljivih subvencij tako
na ravni EU kot na nacionalnih ravneh, tudi posrednih subvencij, kot so
manj�i davki za lastnike osebnih avtomobilov in davène olaj�ave za zraèni
transport.
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Èeprav 5. okoljskemu akcijskemu programu ni uspelo doseèi splo�nega priznanja pomena
okoljevarstva v politiki EU, dogodki po letu 1997 dajejo novo upanje. Nujnost trajnostnega
razvoja in upo�tevanja okoljevarstvenih naèel v gospodarskih sektorjih je bila na ravni
predsednikov vlad dr�av èlanic EU ponovno potrjena na evropskem vrhu v Amsterdamu
junija 1997. Po vodstvom prav teh predsednikov vlad, ki se redno sreèujejo na podobnih
evropskih sreèanjih na vrhu, je pri�lo do �tevilnih pozitivnih sprememb na tem podroèju.

4.1. Amsterdamska pogodba

Najpomembnej�i dokument v Evropski uniji je Pogodba o Evropski uniji, saj doloèa dol�nosti
in pravice ustanov in dr�av èlanic EU. Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog
in jeklo ali Pari�ka pogodba je bila podpisana leta 1951, veljati pa je zaèela leta 1952.
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) skupaj s Pogodbo o
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) znana kot Rimska pogodba
je bila podpisana marca 1957 in je prièela veljati leta 1958. Dr�ave èlanice so ustanovne
pogodbe odtlej redno dopolnjevale.
Okolje je bilo prviè omenjeno v pogodbi o ustanovitvi EU iz leta 1987. Tako imenovana
Enotna evropska listina (Single European Act) je v pogodbo vnesla vrsto èlenov o okolju,
med njimi tudi o upo�tevanju okoljske problematike na vseh podroèjih evropske politike.
Vendar so to poudarjali samo èleni, ki so zadevali kratkoroène cilje in ukrepe za za�èito
okolja, na drugih podroèjih pa je bilo varstvo okolja veèinoma zapostavljeno. Amsterdamska
pogodba iz leta 1997, ki je zadnja verzija pogodbe o ustanovitvi EU, predstavlja pomemben
korak naprej, saj je uvrstila zahtevo po uveljavitvi okoljevarstvenih naèel na vseh podroèjih
politike EU med poglavitne kratkoroène cilje Evropske unije. V 6. èlenu (3c) Pogodbe o
ustanovitvi EU je zapisano:

»Zahteve po za�èiti okolja je potrebno upo�tevati pri oblikovanju in izvajanju
politik in ukrepov Skupnosti /�/, �e prav posebej z namenom spodbujanja
trajnostnega razvoja.«

Premik iz okoljskega poglavja v osrednje besedilo pogodbe ponazarja veliko podporo
politiènih vodij EU uresnièevanju ciljev trajnostnega razvoja.
Pogodba o ustanovitvi EU v 2. èlenu sedaj tudi izrecno navaja trajnostni razvoj kot enega
poglavitnih kratkoroènih ciljev EU:

»Skupnost si mora zadati nalogo /�/, da na vsem ozemlju Skupnosti spodbuja
usklajen, uravnote�en in trajnosten razvoj gospodarskih dejavnosti.«

Po �tiridesetih letih izkljuènega poudarjanja gospodarske rasti je to velika sprememba.
Vendar ka�e poudariti, da je besedilo 2. èlena �e zmeraj nedoloèno in posplo�eno in da si
ga lahko ustanove EU razlagajo na najrazliènej�e naèine.

4. Splošno priznanje
pomena varstva okolja



Kako resno Evropska unija obravnava trajnostni razvoj?                  1717171717

4.2. Cardiffski proces

Po podpisu Amsterdamske pogodbe je Evropski svet (predsednikov vlad dr�av èlanic EU)
prevzel vodilno vlogo v razprave o tem, kako doseèi trajnostni razvoj in izvajati vkljuèevanje
okoljske politike v druge sektorje v praksi. Od decembra 1997 do decembra 1999 je bila na
dnevnem redu vsakega zasedanja Evropskega sveta. Razpravljali so predvsem, kako bi
predsedniki vlad pripravili svete ministrov, da bi v posameznih sektorjih osvojili naèelo
vkljuèevanja okoljske politike. Devet ministrskih svetov je bilo doslej odgovornih za
predlo�itev celovite strategije vkljuèevanja okoljevarstvenih naèel v »svoje« sektorje: za
transport, za kmetijstvo, za energetiko, za razvoj, za notranji trg, za industrijo, za ribi�tvo in
za splo�ne zadeve ter Ekonomsko-finanèni svet . Zadnji rok za predlo�itev celovitih strategij
vkljuèevanja okoljevarstvene politike v druge sektorje je junij 2001.
Tudi Evropska komisija se je zavzela za vkljuèevanje okoljske politike v sektorje in je
predlo�ila tako osnutek strategije vkljuèevanja okolja kakor tudi seznam kazalcev
vkljuèevanja okoljske politike v sektorje in poroèilo o napredku vkljuèevanja okoljske politike.
Evropski svet je potrdil, da »so ukrepi na podroèju podnebnih sprememb poglaviten primer
prizadevanj sveta predsednikov vlad dr�av èlanic EU, da bi v skladu z Amsterdamsko
pogodbo vkljuèili okoljske in trajnostno razvojne zahteve v ostale politike Skupnosti«. Pred-
nostno podroèje za izvajanje vkljuèevanja okoljske politike v sektorje je postala tudi Agenda 2000.

4.3. Evropski svet v Helsinkih

Evropski svet naj bi v Helsinkih decembra 1999 zagotovil dodatno spodbudo procesu
vkljuèevanja okoljske politike v sektorje. Vendar pa ni dejansko ocenil strategij vkljuèevanja,
ki so jih sveti predlo�ili na podroèju kmetijstva, transporta in energetike, samo na splo�no
je pregledal postopek vkljuèevanja. Tako so bile pomanjkljive (glej 5. poglavje) strategije
svetov ministrov preprosto sprejete brez pripomb. Tudi uvodna poroèila, ki so jih predlo�ili
svet za notranji trg, svet za razvoj in svet za industrijo so bila sprejeta brez nadaljnje
razprave ali pripomb. Vendar pa je Evropski svet poudaril, da mora pripravi sektorskih
strategij uveljavljanja okoljevarstvenih zahtev slediti takoj�nje izvajanje, in pozval k rednemu
vrednotenju, nadzoru in nadaljnjemu razvoju strategij.
Evropski svet je tudi omejil nalogo sektorskih svetov glede vsebine strategij vkljuèevanja
okolja. Najprej se je od svetov zahtevalo, da predlo�ijo celovite strategije »vkljuèno s
terminskim naèrtom za nadaljnje ukrepe in seznamom kazalcev« (Dunaj, december 1998),
helsin�ki vrh pa je namesto tega zahteval strategije »z mo�nostjo vkljuèitve terminskih
naèrtov za nadaljnje ukrepe in seznama kazalcev«. Pritisk na sektorske svete, da bi pripravili
ambiciozne strategije, je bil tako znatno zmanj�an. �al tudi nobenemu od preostalih svetov
ministrov ni bila nalo�ena priprava strategije uveljavljanja okoljevarstvenih naèel.
Dejstvo, da je Evropski svet ukinil dotedanja redna poroèila o razvoju in izvajanju strategije
uveljavljanja okoljevarstvenih naèel, ki so mu bila poprej predlo�ena vsakih �est mesecev,
tudi ni koristilo strategiji (uveljavljanja okoljevarstvenih naèel). Odloèitev, da bo naslednje
vrednotenje �ele leto in pol po Helsinkih, je v Bruslju povzroèila znatno upoèasnitev �e
tako ne zelo zagnanih priprav strategij.
Predsedniki vlad pa so kljub temu nadaljevali postopek vkljuèevanja okoljevarstva v sektorje,
ki so ga zasnovali v Cardiffu, in sicer tako, da so zahtevali pripravo strategije trajnostnega
razvoja EU (glej 7. poglavje).
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5.1. Sektorske strategije

Kot smo �e omenili v 4. poglavju, se je po zasedanju v Cardiffu devet svetov ministrov lotilo
priprave strategij vkljuèevanja okoljevarstva v sektorje. Prvi trije zavezani sveti ministrov,
za transport, za kmetijstvo in za energetiko, so konène dokumente predlo�ili Evropskemu
svetu v Helsinkih 1999, medtem ko so svet za industrijo, svet za razvoj in svet za notranji
trg nedavno oddali vmesna poroèila o pripravi strategij.
EEB je za presojo kakovosti strategij svetov ministrov sestavil sklop sedmih vpra�anj za
merjenje napredka posameznega sveta pri vkljuèevanju okoljske politike v sektor. Pri sestavi
vpra�anj se je oprl na podroben seznam kriterijev Evropske agencije za okolje.3

Sedem vpra�anj se glasi:

I.  Ali je okoljske uèinke mogoèe meriti in ali so dopustni?

II.  Ali so v strategijah doloèeni in predlagani kratkoroèni okoljski ciljI in kazalci
oz. ali jih je treba doloèiti?

III. Ali je v strategijah predlagano vkljuèevanje negativnih uèinkov na okolje s
pomoèjo in�trumentov trga?

IV. Ali je v strategijah naèrtovana postopna ukinitev okoljsko �kodljivih subvencij
in davènih olaj�av?

V. Ali je v strategijah omenjena potreba po strate�ki presoji vplivov na okolje?

VI. Ali sveti ministrov postavljajo izpolnitev okoljskih zahtev v dr�avah
kandidatkah kot pogoj za �iritev EU in ali so jim pri izpolnjevanju zahtev
pripravljeni zagotoviti finanèno podporo?

VII.Ali so sveti ministrov v strategijah izbolj�ali uradni program okoljske politike?

Tik pred helsin�kim vrhom je EEB na osnovi zgornjih vpra�anj ovrednotil prve tri predlo�ene
strategije in poroèilo Sveta za industrijo. Sledi povzetek ocen posameznih strategij. Na
enak naèin smo pripravili tudi pripombe na strategiji Sveta za notranji trg in Sveta za razvoj,
ki sta �e v pripravi.

3 EEA: Environment of the EU at the turn of the century, 1999, str. 19-21.

5. Ocena dosedanje
strategije EU za vkljuèevanje
okolja v sektorje
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5.1.1. Transport4

Svet za transport priznava netrajnostnost sedanjih te�enj nara�èanja transporta in navaja
tudi �tevilke o znatnem prispevku tega sektorja k emisijam toplogrednih plinov v EU. Svet
prav tako opredeljuje pomembne dejavnike porasta transporta in poudarja nujnost nadaljnjih
analiz.
Pri kratkoroènih ciljih se svet omejuje na �e doloèene smernice glede èistosti zraka,
opredeljene v zakonodaji EU in v mednarodnih konvencijah. Svet si je za cilj postavil tudi
ekonomsko rast brez dodatnega onesna�evanja zaradi transporta. Konkretni cilji za razliène
oblike transporta in namembnost zemlji�è v strategiji niso opredeljeni, odloèitve o ukrepih
pa so odlo�ene na obdobje 2000-2001.
Glede upo�tevanja negativnih vplivov na okolje s pomoèjo tr�nih mehanizmov Svet za
transport priznava, da »okoljskih stro�kov transporta morda ne bo mogoèe v celoti kriti s
sedanjimi davki in prispevki«, vendar pa kot pravi korak v to smer navaja direktivo
»Eurovignette« o sistemu obremenitve uporabnikov vozil s te�kim tovorom. Èeprav direktiva
predvideva manj�o obdavèitev manj onesna�ujoèih tovornjakov, je konèni predlog vendarle
znatno okrnjen v primerjavi z izvirnim predlogom Evropske komisije, pa tudi potrebe po
prehodu na druge oblike transporta ali povpra�evanja na podroèju transporta ne omenja.
Poglavitni strate�ki predlog sveta za transport, ki bi moral biti vkljuèen v kratkoroèni delovni
naèrt, pomeni nadaljnja prizadevanja za »pravièno in uèinkovito ovrednotenje uporabe
infrastrukture, ki bo zajemalo okoljske stro�ke«.
Pri postopnem ukinjanju okolju �kodljivih subvencij in davènih olaj�av je svet za transport
pokazal malo. Najveèji problemi v transportnem sektorju so davène olaj�ave za kerozin in
manj�i davki za vozaèe; nobeno od teh vpra�anj v strategiji ni omenjeno. Svet za transport
na�teva naslednja prednostna podroèja: prenovo �elezni�kega transporta, uvajanje
intermodalnosti in intermodalni tovorni transport, v strategiji pa ni predloga za izvedbo
ukrepov.
Svet za transport omenja tudi strate�ko presojo vplivov na okolje in od Evropske komisije
zahteva poroèilo o njej. Dr�avam èlanicam pa svet za transport samo priporoèa, naj ocenijo
vpliv na okolje poglavitnih projektov, naèrtov in programov v transportnem sektorju.
Svet za transport poziva dr�ave kandidatke, naj v predpristopnem obdobju uveljavljajo
naèelo vkljuèevanja okolja, in jih spodbuja, naj oddelijo sredstva, ki jim bodo omogoèila
vzdr�evati okolju manj �kodljive oblike transporta. V besedilu je �e nejasen namig na
povezovanje razvoja tovrstnih oblik transporta z dodeljevanjem sredstev dr�avam
kandidatkam, opis izpeljave tega predloga v praksi pa je izpu�èen.

5.1.2. Kmetijstvo5

Èeprav svet za kmetijstvo priznava, da ima lahko kmetijstvo »tako pozitivne kot tudi �kodljive
vplive na okolje«, merljive ocene �kode, ki jo kmetijstvo povzroèa vodi, tlom, biotski
raznovrstnosti in zraku, v besedilu ni. Uèinki skupne kmetijske politike EU (SKP) niso
resno ocenjeni in svet ne ka�e �elje po spremembi sedanje kmetijske prakse. Strategija
vsebuje seznam okoljskih direktiv, ki zadevajo kmetijski sektor, vendar pa ne opredeljuje

4 Transport Council 1999: Integration on environment and sustainable development into the transport policy. Report
to the European Council, Brussels 11717/99, glej tudi Transport Training materials, EEB&FoEE, 1998.

5 Agriculture Council 1999: Strategy on environmental integration and sustainable development in the common
agricultural policy, Brussels 13078/99, glej tudi Training materials on Agriculture, EEB&FoEE, 1998.
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kratkoroènih okoljskih ciljev, s pomoèjo katerih bi zahteve teh direktiv izpolnili. Okoljski cilji
kmetijske politike bi morali biti zmanj�anje onesna�evanja vode, nadzor nad rabo pesticidov
na obèutljivih podroèjih, previdnost pri gensko spremenjenih organizmih ter zmanj�anje
preperevanja tal in emisij toplogrednih plinov. Vendar pa je strinjanje z naèelom uveljavljanja
okoljske politike le naèelno in strategija vsebuje veliko zadr�kov in pogojev, tako naj bi
med drugim »� kmetovalci v skladu s splo�no usmeritvijo upo�tevali referenèno raven
dobrih kmetijskih praks«. Raven ambicij nakazuje tudi izjava, »da naj bi pesticide uporabljali
samo po potrebi«.
Glede kazalcev svet za kmetijstvo priznava potrebo po nadziranju izvajanja okoljskih ukrepov
in celo predlaga kazalce, kot je npr. »raven rabe gnojil in pesticidov«. Prièakuje pa, da bo
Evropska komisija pripravila seznam kmetijsko-okoljskih kazalcev.
Kar zadeva uporabo in�trumentov trga pri onesna�ujoèih kmetijskih aktivnostih, svet za
kmetijstvo ukrepov, kot je uvedba okoljskih davkov, ne omenja. Èeprav navaja, da je naèelo
»onesna�evalec plaèa« koristno, naj bi se upo�tevalo samo »do referenène ravni dobrih
kmetijskih praks«, in poziva javnost, naj poravna okoljske stro�ke nad to ravnjo. V zgodnjih
devetdesetih letih se je v okviru skupne kmetijske politike pojavil poèasna te�nja prehoda
od cenovnih subvencij k neposrednim plaèilom. Cenovne subvencije koristijo najpro-
duktivnej�im kmetovalcem, neposredna plaèila pa bi bilo mogoèe vezati na okoljevarstvene
zahteve. V Agendi 2000 je Evropska komisija to predlagala, toda maja 1999 je Evropski
svet sklenil, da se odloèitev o tem prepusti posameznim dr�avam èlanicam. Strategija
vkljuèevanja okoljevarstvenih naèel v kmetijski sektor ne naèrtuje prizadevanj za preklic te
odloèitve. V oceni skupne kmetijske politike EU po letu 2000 je EEB leta 1999 opozarjal,
da v sedanjem sistemu neposredna plaèila »pomenijo veèjo podporo kmetovalcem na
intenzivneje obdelanih podroèjih. To pomeni, da sistem pravzaprav deluje v nasprotju s
sistemom, ki naj bi bil zasnovan kot nagrajevanje kmetovalcev za bolj�i okoljski dose�ek.«6

Svet za kmetijstvo prav tako ne omenja potrebe po jasnem terminskem naèrtu za ukinitev
podpore proizvodnji, èeprav bi po mnenju Evropske agencije za okolje morala biti bistvena
sestavina strategije vkljuèevanja okoljevarstva v kmetijski sektor.
Svet za kmetijstvo ne omenja strate�ke presoje vplivov na okolje in se le be�no dotakne
naèela previdnosti pri ravnanju z GSO. Èeprav ugotavlja, da »bi bilo treba precej pozornosti
posvetiti okoljskim vidikom, da bi zmanj�ali mo�ne negativne vplive �irjenja EU na okolje«,
ne opi�e podrobno, kak�ne ukrepe bi bilo v ta namen treba sprejeti.

5.1.3. Energetika7

Svet za energetiko priznava kljuèno vlogo energetskega sektorja za trajnostni razvoj in
nujnost izpolnjevanja kyotskih obveznosti. Vendar pa strategija ne omenja niti kolièinskih
niti kakovostnih negativnih uèinkov. Kratkoroèni cilji energetske strategije vkljuèujejo »trajno
zavezanost uèinkoviti rabi energije in varènemu ravnanju z energijo« kakor tudi spodbujanje
razvoja energetskih virov z nizko vsebnostjo ali brez ogljika. Pogre�amo pa nedvoumno
zavezanost kiotskim ciljem, saj svet za energetiko navaja samo, da »lahko energetski
sektor znatno prispeva k uresnièevanju obveznosti iz Kyotskega protokola«. Svet za
energetiko ne omenja nobenega od stvarnih ciljev, ki so �e navedeni v razliènih direktivah,

6 Van der Bijl, Gert: Environment, Agenda 2000 and beyond, Utrecht 1999.

7 Energy Council 1999: Strategy for integrating environmental aspects and sustainable development into energy
policy, Report to the European Council, Brussels 13773/99, in Energy and the Environment in the EU - training
document for NGOs in accession countries, EEB&FoEE, 1998.
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poziva pa Evropsko komisijo, naj v okviru akcijskega naèrta za uèinkovito rabo energije v
EU (Action Plan for Energy Efficiency in the EU) opredeli nadaljnje ukrepe za uèinkovitej�o
rabo energije, ki bodo zajeli tudi toplotno energijo in elektriko. Strategija vsebuje predlog
predhodnih skupin kazalcev in posameznih kazalcev, ki se med drugim nana�ajo na
energetski trg in uèinkovito rabo energije.
Za svet za energetiko je upo�tevanje zunanjih stro�kov in koristi prednostno podroèje.
Èeprav je predlog za direktivo o energetskem obdavèenju predmet razprave, doslej drugih
konkretnih predlogov �e ni bilo. Svet za energetiko poudarja potrebo po nadaljnjem
ukrepanju na podroèju oznaèevanja in standardov uèinkovitosti ter po nadaljnjem razvoju
trgovanja z emisijami.
Problem okolju �kodljivih subvencij v energetski strategiji sploh ni omenjen in svet za
energetiko glede �kodljivih in negativnih uèinkov neposrednih in posrednih nacionalnih
subvencij, predvsem za premogovni�tvo in jedrsko energijo, najsi bo na podroèju notranjega
trga ali okolja, ka�e precej�njo nedoslednost. Postopno ukinjanje subvencij bi lahko
predstavljalo pomemben prispevek k uresnièevanju kiotskih obveznosti EU glede podnebnih
sprememb. Prihodnost programov EU, ki zadevajo uèinkovito rabo energije in obnovljive
vire, je nejasna, saj svet za energetiko ocenjuje izvajanje sedanjih ukrepov kot prednostno
podroèje aktivnosti. Od Evropske komisije zahteva, naj pripravi dolgoroèno strategijo za
usmerjanje politike EU v prihodnost, potem ko se bodo sedanji programi leta 2001 iztekli.
Svet za energetiko predvideva napoved vrednotenja strategije vsaki dve leti, ne omenja
pa strate�ke presoje vplivov na okolje kot sredstva strategije.
Povezava s procesom �iritve je le be�no omenjena v zahtevi, naj Evropska komisija pripravi
dolgoroèno strategijo vkljuèevanja okoljske politike v sektor energetike, v kateri naj bi
»upo�tevala posledice �iritve«. Ne sledijo pa stvarni predlogi, kako naj bi to izvedli.

5.1.4. Industrija8

Svet za industrijo �e ni sprejel dokonène strategije okolja, Evropskemu svetu je v Helsinkih
samo predstavil poroèilo o njeni pripravi. Svet za industrijo upo�teva naèelo nosilne
zmo�nosti pri opredelitvi okoljskega stebra trajnostnega razvoja in ugotavlja, da je
industrijska politika lahko trajnostna samo ob upo�tevanju vseh treh razse�nosti trajnostnega
razvoja: ekonomske, socialne in okoljske. V izjavi, da »je konkurenènost cilj industrijske
politike v okviru teh treh dimenzij«, pa je vendarle izra�ena jasna prioriteta.
Svet za industrijo poudarja prièakovano zmanj�anje industrijskih emisij CO2 med letoma
1990 in 2000, pri tem pa ne omeni, da so v zadnjih nekaj letih poraba energije in emisije
CO2 v industrijskem sektorju spet narasle. Prav tako ne omenja problemov v zvezi z
nara�èajoèo kolièino industrijskih odpadkov - po mnenju Evropske agencije za okolje je
industrija vir veè kot èetrtine odpadkov v EU. Svet za industrijo priznava, da je kljub napredku
pri zmanj�evanju emisij »treba storiti veè, da bi izbolj�ali kakovost okolja in omogoèili
trajnostni razvoj, vkljuèno z zmanj�anjem emisij«. Svet za industrijo v predhodnem poroèilu
ni imel namena postaviti konkretnih kratkoroènih ciljev in terminskih naèrtov. Tako je v
poroèilu samo govor o naèelu okoljske uèinkovitosti in potrebi po »ekonomske rasti brez
onesna�evanja okolja«.

8 Industry Council 1999: Integration of sustainable development into European Union industry policy, Report to the
European Council, Brussels 1354/99.
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Upo�tevanje stro�kov je v poroèilu sveta za industrijo le na kratko omenjeno, saj samo
ugotavlja, da Ekonomsko-finanèni svet9 �e ni sprejel predloga direktive sveta o energetskem
obdavèenju. Svet za industrijo se tudi ne zaveda mo�nosti in�trumentov za »vkljuèevanje
tveganj«, kot je okoljska odgovornost. Poroèilo priznava, da »bodo za spodbujanje rabe
alternativnih energetskih virov in drugih trajnostnih ukrepov v razliènih sektorjih morda
potrebne subvencije, medtem ko bi bilo treba subvencije, ki �kodijo trajnostnemu razvoju,
postopoma ustaviti brez odloga«. Vendar pa bo za konèno strategijo potrebna bolj
poglobljena razprava o splo�nem uèinku subvencij v industriji.
V poroèilu sveta za industrijo strate�ka presoja vplivov na okolje ni omenjena, èeprav je bil
ta in�trument v industrijskem sektorju �e uporabljen in bi moral biti obvezen del vseh novih
investicijskih projektov. Poziv k uèinkovitej�emu nadziranju prostovoljnih sporazumov je
pomemben, saj svet za industrijo temu in�trumentu daje prednost pred zakonodajo, èeprav
ni dokazov, da bi ti dogovori prina�ali bolj�e rezultate kot odredbe na ravni EU. Prostovoljni
sporazum z avtomobilsko industrijo glede CO2 je �e tak primer. Svet za industrijo je sam
izrazil nekaj zadr�kov v zvezi s tem in�trumentom, meni pa, da bi bil uspeh prostovoljnih
sporazumov lahko veèji, èe bi se podjetja morala sooèiti z obvezno zakonodajo kot edino
alternativo.
Kar zadeva �iritev, svet za industrijo ugotavlja, da »se okoljske zahteve EU ne morejo
zmanj�ati, da bi tako olaj�ali vstop novih dr�av èlanic, temveè morajo te dr�ave posodobiti
proizvodnjo in usmeritve«. Meni, da bo kakovost okolja v dr�avah kandidatkah najla�je
izbolj�ati »z novimi in okoljsko neoporeènimi investicijami«, saj bodo njihove industrije
morale postati bolj konkurenène, da bi kandidatke sploh razpolagale s sredstvi za izvajanje
kratkoroènih okoljskih ciljev. Priporoèa, naj EU podpre njihova prizadevanja tako, da jim
pomaga izvesti ukrepe za izbolj�anje upravne infrastrukture in da spodbuja prenos
tehnologij, èeprav ni jasno zapisano, ali naj bi pomoè zajemala tudi finanèna sredstva.

5.1.5. Notranji trg10

Poroèilo sveta za notranji trg o vkljuèevanju okoljske politike ne omenja negativnih uèinkov
na okolje usmeritev tega sektorja. Èeprav svet za notranji trg priznava, da je treba glede
usmeritev notranjega trga upo�tevati Amsterdamsko pogodbo in njen 6. èlen, ki govori o
trajnostnem razvoju, meni, da mora splo�ni cilj »ostati notranji trg, za katerega bo znaèilna
odstranitev ovir za prost pretok blaga, ljudi, storitev in kapitala«.
Svet za notranji trg zatrjuje, da se visoka raven za�èite okolja ter prost pretok blaga in
storitev ne izkljuèujeta. Èe pa se, samo predlaga, da »bi bilo to treba obravnavati
najustrezneje na najustreznej�i ravni«. Svet za notranji trg pa se je vendarle jasno odloèil
za doloèene prioritete in navaja, da »je nujno upo�tevati potrebe podjetij in �e posebej
malih in srednjih podjetij [in] èim bolj omejiti nara�èanje obremenitev zaradi okoljevarstvenih
ukrepov«.
Ker je svet za notranji trg ob svetu za industrijo in svetu za razvoj v Helsinkih predstavil
�ele uvodno poroèilo o uveljavljanju okoljevarstvenih naèel, seznam kazalcev in kratkoroènih
ciljev �e ni bil prilo�en. Svet predlaga, da bi kazalce, doloèene za transport, energetiko,
kmetijstvo in industrijo, lahko uporabili tudi za ovrednotenje napredka pri vkljuèevanju
okoljskih ozirov v notranji trg, saj ti sektorji predstavljajo poglavitna gospodarska podroèja
notranjega trga.

9 Svet za ekonomske in finanène zadeve.

10 Internal Market Council 1999: Integration of environmental protection and sustainable development into internal
market policy, Report to the European Council, Brussels 13622/99.
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V zvezi z vkljuèevanjem zunanjih stro�kov svet za notranji trg priznava, da »ima lahko
obdavèenje pomemben vpliv na lojalno konkurenco na notranjem trgu«, in navaja dokument
Evropske komisije o okoljskih davkih in obremenitvah, ki postavlja okvir za vpeljavo teh
in�trumentov na nacionalni ravni, pri èemer njihova uporaba ne vpliva na prost pretok
blaga in storitev. Prizadevanja Ekonomsko-finanènega sveta za direktivo za energetske
obdavèitve svet za notranji trg le mimogrede omeni.
Prostovoljni sporazumi z industrijo kot stro�kovno uèinkovita alternativa zakonodaji so
pozitivno ocenjeni, vendar pa svet za notranji trg ne navaja, kako bi te dogovore, ki doslej
�e niso prinesli za�elene ravni za�èite okolja, lahko naredili uèinkovitej�e. Standardizacija
naj bi bila prednostno podroèje za prihodnje ukrepe v tem sektorju, zaskrbljujoèe pa je, da
svet za notranji trg ne omenja prevlade industrijskih interesov v nekaterih organih za
standardizacijo. Svet za notranji trg trdi, da »posvetovalni postopki �e �tejejo kot izpolnitev
zahteve okoljskih organizacij po sodelovanju v procesu standardizacije«, ne omenja pa,
da Evropski odbor za standardizacijo (CEN) ne uveljavlja okoljevarstvenih naèel, saj okoljske
organizacije v nasprotju z industrijo, potro�niki in sindikati od Evropske komisije niso dobile
finanène podpore, s katero bi si zagotovile dovolj strokovnjakov za sodelovanje v tem
procesu. Poroèilo se na kratko dotakne uporabe javnih naroèil kot in�trumenta za �irjenje
in uèinkovitej�o vpeljavo inovativnih »zelenih« proizvodov na trg, ker je zelena knjiga
Evropske komisije o vkljuèevanju okoljske politike v proizvodnjo �e v pripravi.
Svet za notranji trg omenja strate�ko presojo vplivov na okolje kot in�trument, ki ga ka�e
uporabljati za »interakcijo med okoljskimi ukrepi in notranjim trgom«, manjkajo pa doloènej�i
podatki.
Naèrtovano �irjenje EU poroèilo obravnava kot problem, ki bi mogel vplivati na oblikovanje
usmeritev notranjega trga na podroèju okolja, toda svet za notranji trg ne predlaga, kako
se mu izogniti.

5.1.6. Razvoj11

Splo�ni cilj razvojne politike EU je spodbuditi trajnostni razvoj, ki naj bi odpravil rev�èino v
dr�avah v razvoju. V uvodnem poroèilu o vkljuèevanju okoljske politike v razvojni sektor
svet za razvoj poudarja, da med rev�èino in okoljem obstajajo �tevilne povezave, ki jih je
treba raziskati.
Svet za razvoj navaja zadnje neodvisne presoje vplivov na okolje programov Evropske
komisije v dr�avah v razvoju in ugotavlja, da kljub napredku na tem podroèju od zaèetka
devetdesetih let raven vkljuèevanja okoljskih ozirov v nacionalne razvojne programe ostaja
relativno nizka zaradi neupo�tevanja smernic za presojo vplivov na okolje (Environmental
Impact Assessment), ki pa tudi niso ne ustrezno omogoèile sodelovanja vseh udele�enih
ne ovrednotile razvojnih alternativ. Poroèilo navaja �ibko okoljsko ozave�èenost partnerskih
vlad kot enega od razlogov, zakaj je bilo te�ko vkljuèiti okoljevarstvo v razvojne usmeritve,
vendar pa tudi kritizira neustreznost zaposlenih v slu�bah Evropske komisije, ki naj bi
spodbujale uveljavljanje okoljske politike.
Svet za razvoj predlaga uporabo kazalcev trajnostnega razvoja, ki jih je razvil odbor za
pomoè pri razvoju OECD (OECD Development Assistance Committee), da bi z njimi merili

11 Development Council 1999: Integration of environment in the Community's development policies, Report to the
European Council, Brussels 13644/99.
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uèinke programov in politik sodelovanja Evropske komisije. Poroèilo poudarja nujnost
veèjega prizadevanja EU za okoljsko ozave�èanje in po spodbujanju oblikovanja nacionalnih
strategij trajnostnega razvoja v partnerskih dr�avah. Poudarja pomen veèstranskih okoljskih
sporazumov (Multilateral Environmental Agreements - MEA) z dr�avami v razvoju in poziva
EU, naj bolj podpre prizadevanje teh dr�av za izvajanje konvencij na podroèju okolja.
Ker je razvojna politika del zunanje politike EU, vpra�anje davkov in subvencij v razpravi o
vkljuèevanju okoljske politike ni obravnavano. Svet za razvoj priznava neustreznost smernic
presoj vplivov na okolje pri doseganju praktiènih rezultatov in poudarja, da »je okoljske
zahteve treba sistematièno vkljuèevati v pripravo vseh strate�kih naèrtov in programov
Evropske komisije za ekonomsko sodelovanje in sodelovanje za razvoj /�/ in opraviti v ta
namen poglobljeno analizo in strate�ke okoljske presoje.«.

5.2. Sektorske strategije: ugotovitve EEB

Iz ovrednotenja prizadevanj �estih svetov ministrov EU za vkljuèevanje okoljske politike v
sektorje je mogoèe zakljuèiti naslednje:

1. V nasprotju s svetom za transport svet za energetiko, svet za kmetijstvo,
svet za industrijo in svet za notranji trg niso izrisali ustrezne slike okoljskih
problemov, ki jih povzroèajo njihovi sektorji in sektorske usmeritve EU. Svet
za razvoj je do doloèene mere priznal neuspeh pri vkljuèevanju okoljske
politike v razvojni sektor.

2. Svet za transport je od vseh sektorskih svetov najbolj zavezan kratkoroènim
okoljskim ciljem. Svet za energetiko in svet za kmetijstvo sta doloèila splo�ne
cilje, a tudi izrazila moène zadr�ke in postavila pogoje. Svet za industrijo,
svet za notranji trg in svet za razvoj ostajajo na ravni filozofiranja, veèina
pa obljublja napredek pri doloèanju kazalcev.

3. Odgovori sektorskih svetov na to vpra�anje so razlièni: kmetijstvo in
industrija ne predlagata vkljuèevanja stro�kov kot bistvene sestavine
uveljavljanja okoljske politike. Sektorji za energetiko, notranji trg in trans-
port jo omenjajo, ne da bi bili konkretni. Okoljsko obdavèenje kot sredstvo
za popravljanje slabih tr�nih tokov tudi ni omenjeno.

4. Vsi sektorski sveti so se izognili politièno obèutljivemu vpra�anju subvencij
za okolju �kodljive dejavnosti. Njihov odnos do podpore tehnolo�kim
sistemom, ki prispevajo k razbremenitvi okolja, je bolj pozitiven, ravnote�ja
pa v celoti �e niso na�li.

5. Trije izmed svetov menijo, da strate�ka presoja vplivov na okolje kot in-
�trument usklajevanja odloèitev sektorskih usmeritev z okoljskimi odlo-
èitvami in njihovega pojasnjevanja javnosti ni bistvena sestavina strategije
vkljuèevanja okoljevarstva v sektorsko politiko, svet za transport jo omenja,
svet za razvoj pa posebej zahteva nadaljnji razvoj tega in�trumenta.

6. Kljuèna povezava med procesom uveljavljanja okoljevarstva v sektorjih in
�iritvijo ni natanèno opredeljena. Brez velikih sprememb bodo nad koristmi
prenosa okoljskega evropskega pravnega reda v dr�ave kandidatke
prevladali negativne sektorske te�nje, zaradi tega bo okoljevarstvu v
procesu �iritve treba posvetiti veè pozornosti.
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7. Vseh �est svetov ostaja v �e predlaganem in sprejetem okviru. Ne posku�ajo
ga raz�iriti, temveè ostajajo konzervativni.

Pregled strategij in poroèil v zvezi z uveljavljanjem okoljske politike v omenjenih �estih
sektorjih jasno ka�e, da je �e zmeraj premalo podpore trajnostnemu razvoju in vkljuèevanju
okoljske politike v posamezne sektorske politike. Tako za zdaj ne priznavajo potrebe po
veliki reformi, ki bi Evropo omejila na okoljski prostor (environmental space), ki ji je na
voljo. Èeprav je v strategiji sveta za transport nekaj obetavnih predlogov, drugi sektorski
sveti ne ka�ejo ustvarjalnosti in volje. Gledajo bolj nazaj v preteklost kot naprej v prihodnost.
Nobeden od svetov si ne �eli zastaviti doloènih okoljskih ciljev v danem okviru, z izjemo
tistih, ki so bili �e sprejeti na ravni EU. Èeprav nekateri sveti ministrov navajajo nekaj
pomembnih in�trumentov za vkljuèevanje okoljevarstva, nobeden ni predlagal celovite
strategije. Svet za okolje si je na sestanku 12. oktobra 1999 v Luksemburgu postavil za
kratkoroèni cilj »izbolj�ati operativne dele strategij vkljuèevanja okolja«, in od sektorjev
zahteval »doloène cilje in terminske naèrte za nadaljnje ukrepe ter kazalce«. �e zmeraj
èakamo nanje.
Splo�na ocena ka�e tudi, da obstajajo znatne razlike v kakovosti strategij. Zdi se, da je
najuspe�nej�i svet za transport, najmanj pa svet za kmetijstvo. S poudarjanjem kratkoroènih
ciljev v okviru mednarodnih okoljskih konvencij in direktiv EU je svet za transport naredil
prvi korak opredelitvi ciljev. Edini ugotavlja, da je sedanji razvoj netrajnosten in da ga je
treba spremeniti. S podporo zamisli o loèevanju gospodarske rasti od porasta transporta
je svet za transport postavil temelj za izviren strate�ki pristop. Predlagani ukrepi pa �al ne
odsevajo tega novega pogleda.
Ideja o pripravi sektorskih strategij se je porodila na osnovi ugotovitve Evropske komisije,
da je �e bila pripravila ustrezne predloge, vendar pa je napredek pri vkljuèevanju okoljske
politike oviralo pomanjkanje volje svetov. Dosedanje izku�nje s sektorskimi strategijami
ka�ejo, da so sveti storili malo in pokazali malo politiène pripravljenosti.
Evropska komisija je tudi ovrednotila kakovost sektorskih strategij.12 Seveda je njena ocena
previdna, ker jih je pripravila predvsem komisija sama in ker je za sedanje stanje odgovorna
skupaj z dr�avami èlanicami. Vendar pa je iz ugotovitev mogoèe razbrati, da imajo tudi
èlani komisije resne pomisleke glede dose�enega napredka:
»Komisija ocenjuje, da je pri nadaljnjem razvoju strategij na posameznih podroèjih treba
posvetiti pozornost naslednjim splo�nim elementom:

• razvoj strategij je bil doslej neuravnote�en; v naslednjem obdobju jih bo
treba nadalje razvijati in vanje vna�ati terminske naèrte za ukrepe;

• bolj se bo treba osredotoèiti na vzroke problemov, namesto da se, pogosto
samo s tehnologijami prestrezanja, i�èe mo�nosti za odstranitev njihovih
posledic;

• upo�tevajoè posebnosti vsakega sektorja bo treba razmisliti o dolgoroèni
in srednjeroèni vlogi okoljskih ciljev v posameznih sektorjih. Nekatere dr�ave
èlanice so �e uporabile sektorsko opredeljene cilje, lahko pa bi bili uporabni
tudi na ravni EU;

• nekatere dr�ave èlanice imajo dobre izku�nje z uveljavljanjem okoljevarstva
v upravi in strategijah, prav tako pa s pripravo kazalcev. Izmenjava najbolj�ih
praks �e poteka, lahko pa bi bilo storjeno �e veliko veè.«

12 Commission Working Document SEC (1999) 1941: From Cardiff to Helsinki and beyond, Report to the European Council
on integrating environmental concerns and sustainable development into Community policies, Bruselj, 24/11/99.
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5.3. Doloèanje kazalcev, kratkoroènih ciljev in terminskih naèrtov

Evropski svet je na zasedanju v Cardiffu leta 1998 zahteval doloèitev kazalcev kot osnovo
za nadziranje napredka strategij uveljavljanja okoljevarstva, ki naj bi jih razvili v posameznih
sektorjih. Evropska komisija je Evropskemu svetu v Helsinkih nato predlo�ila poroèilo o
doloèanju kazalcev. V poroèilu je izrazila podporo usklajenemu sistemu poroèanja na osnovi
kazalcev, ki naj bi ga razvili na ravni EU, saj naj bi tak�ni kazalci omogoèili »redno
ocenjevanje napredka pri doseganju politiènih ciljev in posredovanje rezultatov vsem
udele�encemin �ir�i javnosti«. Komisija je tudi poudarila, da so kazalci nujno potrebni kot
pomembna orodja za seznanjanje javnosti in preglednost.13

Predvideni sta dve vrsti kazalcev: okoljski kazalci in kazalci vkljuèevanja okoljevarstva v
sektorje. V prvo skupino bo spadalo tako letno poroèilo Evropske agencije za okolje na
osnovi kazalcev kakor tudi bolj specifièna skupina poglavitnih okoljskih kazalcev, druga
skupina pa bo sestavljena iz naborov kazalcev, ki bodo povezali okoljske zahteve s
sektorskimi dejavnostmi. Vendar pa Evropska komisija v poroèilu ni omenila nobenih
kratkoroènih ciljev, èeprav jih je skupina za pregled okoljske politike (Environmental Policy
Review Group)14 najprej vkljuèila v svoje razprave.
Medtem je splo�en sistem okoljskih kazalcev razvila tudi Evropska agencija za okolje.
Agencija ugotavlja, da so bila njena prej�nja poroèila koristna za izmenjavo informacij v
podporo razvoju strate�kih, dolgoroènih okoljskih politik. Morala pa bi biti dopolnjena z
rednimi ocenami na osnovi kazalcev, da bi spodbujala trajnostni razvoj. Tako je okoljske
kazalce mogoèe uporabljati za poroèanje o napredku pri izvajanju okoljske politike in
vkljuèevanju okoljevarstva v politiko drugih sektorjev kakor tudi za prikaz napredka pri
uresnièevanju ciljev sedanjih okoljevarstvenih strategij. Po oceni Evropske agencije za
okolje (Environmental Signals 2000)15 je napredek pri uveljavljanju okoljevarstva v
posamezne sektorje poèasen, porast potni�kega in tovornega transporta pa jasno odseva
neuresnièevanje politiènih ciljev. Tudi poraba energije strmo nara�èa, enako velja za
intenzivno kmetovanje na kmetijskih podroèjih. Napredek pri uveljavljanju okoljevarstvenih
zahtev je bil v vseh sektorjih komaj omembe vreden.
Zaèetna prizadevanja Evropske agencije za okolje so spodbudna, nedvomno pa se mora
EU na najvi�ji politièni ravni obvezati k vkljuèevanju okoljske politike v sektorje, èe hoèe
preusmeriti negativne sektorske te�nje, pa ne le z izdelavo ustreznega nabora kazalcev
trajnostnega razvoja, temveè tudi z doloèanjem jasnih politiènih ciljev in terminskih naèrtov,
ki so za tak razvoj potrebni. Doloèanje kratkoroènih ciljev bo nujno za opredelitev potrebnih
sprememb, oblikovanje uèinkovitih usmeritev in merjenje napredka. Cilji bi po mo�nosti
morali biti daljnose�ni in merljivi, saj bodo le tak�ni spodbudili izvajanje konkretnih ukrepov,
ki bodo omogoèili trajnostne rezultate.
EEB je za spodbuditev razprave o kazalcih in terminskih naèrtih predlagal sklop desetih
kratkoroènih ciljev za vkljuèevanje okoljske politike v sektorje.16 Ti cilji naj bi usmerjali
okoljske, ekonomske in sektorske usmeritve, spremljajoèi jasni kazalci in terminski naèrti
pa naj bi podajali razse�nosti zahtev po politiènih spremembah in omogoèali nadziranje
napredka. Dodati bo treba �e specifiène sektorske cilje in kazalce, v okviru strategije
trajnostnega razvoja EU pa razviti tudi socialne in ekonomske kazalce.

13 Evropska komisija: Report on environment and integration indicators to Helsinki Summit, SEC (1999) 1942.

14 Stalni forum direktorjev veè slu�b EU in ministrstev za okolje dr�av èlanic.

15 EEA 'Environmental Signals 2000', Kopenhagen 2000.

16 European Environmental Bureau (EEB) 1999: Ten benchmarks for environmental policy integration.
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KAZALEC TERMINSKI NAÈRT KONÈNI CILJ

OKOLJE IN ZDRAVJE

Kakovost zraka

Kratkoroèno obdobje: stabilizacija
proizvodnje odpadkov na ravni leta 1985
(dejansko zmanj�anje)

Emisije �tirih onesna�eval
(SOX, NOX, NH3, HOS -
hlapne organske snovi)

Srednjeroèno obdobje:
zmanj�anje SO2 za 84 %, NOX za 55 %,
NH3 za 29 % in HOS za 60 % do leta
2010 v primerjavi s stanjem leta 1999

Dobra kakovost zraka v tridesetih letih.
Kritiènih obremenitev z onesna�evali in
standardov WHO za onesna�evala zraka
glede na èlovekovo zdravje ne bi veè
smeli preseèi.

Kakovost vode

Dele� (v %) èistih povr�inskih
voda

Takoj�nja uskladitev s sedanjo
zakonodajo. Cilj predlagane okvirne
direktive o vodah (Water Framework
Directive) bi moral biti kakovostno
stanje povr�inskih voda do leta 2010.

100-odstotna vrednost naravnega ozadja
kemikalij v celinskih vodah

Podnebne spremembe

Celotne emisije CO2 in petih
drugih toplogrednih plinov
(CH4, N2O, HFC, PFC, SF6)

Kratkoroèno obdobje: popolno izvajanje
kiotskih obveznosti.+)

Srednjeroèno obdobje:
30-odstotno zmanj�anje do leta 2010 in
55-odstotno zmanj�anje do leta 2020.

Veè kot 75-odstotno zmanj�anje sedanjih
emisij toplogrednih plinov do leta 2030.

Nevarne snovi

Seznam spu�èenih nevarnih
snovi, razvr�èen glede na
strupenost za ljudi in okolje
(�e ni sestavljen)

Srednjeroèno obdobje:
prepolovitev vseh izpustov do leta
2010 v primerjavi z letom 1995

Niè veè izpustov, ki bi jih povzroèil èlovek
(cilja OSPAR in HELCOM*) do leta 2020.

PROSTORSKO NAÈRTOVANJE IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

Prostorsko naèrtovanje

Kolièina pozidanih obmoèij v
primerjavi s celotno velikostjo
obmoèja

Glej konèni cilj Splo�na stabilizacija nepozidanih obmoèij
do leta 2000, pri èemer so dovoljeni
me�anje in izmenjave med posameznimi
obmoèji

Biotska raznovrstnost

Seznam biotske raznovrstnosti,
zasnovan na raznolikosti genov
in habitatov (�e ni sestavljen)

Uèinkovito izvajanje strategije EU za
biotsko raznovrstnost do leta 2000

Popolna ustavitev unièevanja habitatov
in izumiranja vrst v EU

RABA NARAVNIH VIROV

Raba vode

Celotna raba vode in dele�
(v %) naravnega obnavljanja

Ustrezno naravno obnavljanje vseh
naravnih virov

Trajnostna raba vode do leta 2010a)

Celotna raba snovi in proiz-
vodnih odpadkov, skupaj z
dele�em ponovno uporabljenih
ali recikliranih snovi

Desetkrat manj�a raba primarnih,
neobnovljivih snovi v naslednjih tridesetih
letih, pri èemer bo recikliranih in ponovno
uporabljenih snovi èez 95 %, neobdelanih
odpadkov za odlagali�èa pa skoraj niè.

+ �e uradna politika EU.

* Osparska konvencija o za�èiti morskega okolja v severovzhodnem Atlantiku (Ospar Convention for the Protection
of the Marine Environment of the North-East Atlantic); Helsin�ka konvencija o za�èiti Baltskega morja, znana kot
Helsin�ka komisija (Helsinki Commission), op. prev.

a Uradno je trajnostna raba virov pitne vode kratkoroèen cilj za leto 2000 (5. okoljski akcijski naèrt).

Raba snovi
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b Evropsko zdru�enje za za�èito pridelkov predvideva splo�no zmanj�anje kolièine uporabe aktivnih snovi za pribli�no
30 % med letoma 1996 in 2008.

5.3.1. TERM: dober primer skupine kazalcev vkljuèevanja okoljevarstva v sektorje

Poroèilo o transportu in okolju (Transport and Environment Reporting Mechanism -TERM),
ki ga objavlja Evropska agencija za okolje v sodelovanju z Eurostatom17, je dober primer
uporabe kazalcev vkljuèevanja okolja v sektorje. V poroèilu so obdelani razni pomembni
vidiki: uèinki na okolje (vkljuèno z rabo virov in namembnostjo zemlji�è), dostop do trans-
portnih storitev, povpra�evanje in intenzivnost transporta, preskrbe, cene in uèinkovitost,
manjkajo pa in�titucionalni ukrepi, ki so nujni za uveljavljanje okoljevarstva v sektorju.
Pozitivno je tudi, da pri pripravljanju poroèila aktivno sodelujejo razne civilne pobude.
Ugotovitve poroèila (dopolnjene z in�titucionalnimi vidiki) bi lahko postale okvirni standard
za kazalce uveljavljanja okoljevarstva v posameznih sektorjih.

KAZALEC TERMINSKI NAÈRT KONÈNI CILJ

KLJUÈNA SEKTORJA

Transport

Prenehanje uporabe pesticidov, ki niso
dovoljeni pri organskem pridelovanju,
do leta 2020

Celotno �tevilo potnikov in
prevo�enih ton/km ter celotna
poraba energije

Kratkoroèno obdobje: v petih letih je
treba omogoèiti zaobrnitev sedanjih
trendov.

Stabilizacija celotnih prevo�enih razdalj
(pkm/tkm) in prepolovitev celotne porabe
energije (glede na leto 2000)

Kmetijstvo

Raba pesticidov (kolièina
aktivnih sestavin, ocenjena
glede na strupenost za èloveka
in okolje)

Kratkoroèno obdobje: prepolovitev rabe
pesticidov v desetih letihb)

17 Navedi vir.
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Poleg sektorskih strategij vkljuèevanja okoljevarstva zahteva trajnostni razvoj tudi
horizontalne in�trumente, ki preusmerjajo socialno-ekonomske in sektorske trende.
»Vkljuèevanje okoljskih stro�kov« je �e tako pomembno naèelo: s preusmeritvijo davène
politike, revizijo subvencijske politike in uvajanjem horizontalnih usmeritev, npr. okoljske
odgovornosti, na dejavnosti proizvajalcev in potro�nikov vpliva neposredna ali posredna
finanèna spodbuda. Na ravni EU je �e bilo vpeljanih nekaj tovrstnih spodbud, toda napredek
je poèasen. Druga mo�nost pa je, da naredimo pozitivne in negativne vplive na okolje
vidne �e v zgodnji fazi odloèanja s pomoèjo strate�ke presoje vplivov na okolje.

6.1. Okoljska davèna reforma

Okoljska davèna reforma je skupaj z ukinitvijo okolju �kodljivih subvencij eno najuèin-
kovitej�ih orodij za vkljuèevanje okoljskih zahtev v gospodarske sektorje. Namen okoljske
davène reforme je vkljuèiti zunanje in okoljske stro�ke, da bi poveèali uèinkovitost in
zmanj�ali porabe energije in snovi s tehnolo�kimi in upravnimi inovacijami. Okoljsko davèno
reformo je mogoèe uporabiti tudi za spodbujanje spremembe vedenjskih vzorcev pri
povpra�evanju.
Na ravni EU je napredek okoljske davène reforme doslej onemogoèalo nesoglasje med
dr�avami èlanicami. Nasprotujejo ji predvsem predstavniki industrije in tisti v vladnih krogih,
ki se bojijo negativnih ekonomskih in socialnih uèinkov. Vendar pa so �tudije pokazale, da
bi okoljska davèna reforma lahko celo poveèala konkurenènost. Prav tako je praksa v
dr�avah èlanicah EU, ki so uvedle okoljske davke, pokazala, da zaradi njih niso utrpele
�kode.
Leta 1992 je Evropska komisija predlagala uvedbo davka na energijo/emisije CO2 na ravni
EU. Èeprav je bil izvirni namen spodbuditi zmanj�anje porabe energije, pri pridobivanju
katere se spro�èa CO2 (zaradi podnebnih sprememb), se konèni predlog ni osredotoèil
samo na to, saj bi tako podpirali jedrsko energijo, èemur so nasprotovali �tevilni politiki.
Kljub temu je predlog zavrnila veèina dr�av èlanic. �e zmeraj je v obravnavi, a sedaj le kot
mlaèen predlog za enostranske ukrepe dr�av èlanic. Slednje pa so pod moènim pritiskom
nacionalnih industrij, naj ga ne sprejmejo, saj naj bi vplival na njihovo konkurenènost v EU.
Tako so nekatere dr�ave v severnem delu EU sicer vpeljale davek, a samo za gospodinjstva
ali v zelo specifiènih sektorskih in industrijskih okvirih.
Leta 1997 je Evropska komisija pripravila nov predlog, ki se je osredotoèil na posamezne
energetske proizvode (bencin, elektriko, kurilno olje itd.). Dr�ave èlanice naj bi se
sporazumele o minimalnih energetskih davkih, ki bi postopno nara�èali, prihodke od njih
pa naj bi uporabile za zmanj�anje stro�kov delovne sile. �e v zaèetku so bile predlagane

6. Pripravljanje
horizontalnih inštrumentov
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izjeme za energetske proizvode, ki jih uporabljajo nekatere energetsko intenzivne industrije.
Pogajanja so bila naporna in predlog je postajal vedno bolj okrnjen. Pravilo soglasnega
sprejemanja odloèitev v zvezi z davki je doslej prepreèilo kakr�en koli uspeh. Predlog
komisije bi lahko bil prvi korak k vzpostavljanju ustreznega davènega sistema za energetske
proizvode, èeprav vsebuje znatne sektorske olaj�ave in prehodna obdobja, predlagane
obdavèitve pa so nezadostne, da bi mogle ustvariti tr�ne spodbude za nov model razvoja.
Okoljska davèna reforma je pomemben horizontalni in�trument, ki bi lahko spodbudil
vkljuèevanje okoljevarstva v sektorje. Vendar pa je uvedbo reforme na ravni EU prepreèila
in�titucionalna zahteva po soglasnem sprejemanju odloèitev v davènih zadevah. Èeprav
je veèina okoljskih ukrepov EU sprejeta s kvalificirano veèino, je soglasno sprejemanje �e
zmeraj potrebno pri odloèitvah o davkih (tudi ukrepi v zvezi z naèrtovanjem mest in pode�elja
ali rabo zemlji�è ter ukrepi v zvezi z upravljanjem vodnih in energetskih virov in preskrbo
morajo zmeraj biti soglasno sprejeti).
S �iritvijo EU na 20 dr�av bo ohromljenost samo �e veèja, razen èe se pravilo soglasnega
sprejemanja odloèitev spremeni. Zahteva po tej spremembi v okviru aktualnih pogajanj o
dopolnilih pogodbe o ustanovitvi EU, ki se bodo konèala v Nici decembra leta 2000, je
najpomembnej�a zahteva okoljskega gibanja. Èe se po zasedanju v Nici stvari ne bodo
spremenile, bi mogel biti edina re�itev nekak�en ekoschengenski sporazum, kjer bi se
skupina dr�av èlanic odloèila za okoljsko obdavèenje, ne da bi èakala, da EU v celoti
dose�e dogovor o tem vpra�anju.

6.2. Revizija politike subvencij

Ukinitev okolju �kodljivih subvencij je naslednja konkretna in nujna zadeva, ki bi jo morali
obravnavati na ravni EU. V skladu s poroèilom o energetskih subvencijah v Evropi (Energy
Subsidies in Europe), ki ga je leta 1997 naroèil Greenpeace18, EU in dr�ave èlanice vsako
leto porabijo skoraj 15 milijard USD za subvencioniranje energije iz fosilnih goriv in jedrske
energije, za subvencije za obnovljive vire energije pa se porabi manj kot 1,5 milijarde
USD. Preraèunali so, da bi s 15 milijardami USD lahko obnovljivo energetsko industrijo na
osnovi sonène toplote naredili stro�kovno konkurenèno tradicionalnim virom energije.
Kmetiijstvo, ki porabi polovico proraèuna EU, je glede subvencij naslednji problematièen
sektor. Cilj subvencijske politike v tem sektorju je poveèati kmetijsko proizvodnjo, zaradi
èesar se spodbuja intenziviranje kmetijstva, ne pa trajnostna raba naravnih virov. Ogro�a
se biotska raznovrstnost ter z uporabo pesticidov in gnojil onesna�ujejo voda in tla. Èeprav
kmetijske reforme v okviru Agende 2000 delno preusmerjajo podporo s proizvodnje na
neposredna plaèila in se bolj osredotoèajo na trajnostni razvoj pode�elja, bo morala EU
zagotoviti upo�tevanje okoljskih zahtev pri vseh kmetijskih subvencijah, èe naj bi ta sektor
postal trajnosten.
Tudi reforma strukturnih skladov bo potrebna. Odmakniti se bo morala od industrijskih in
strukturnih usmeritev, pri èemer bo treba sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj
(EFRD) prenesti v programe za inovativne proizvodne dejavnosti, npr. za okoljsko ustrezno
rabo energije ali okoljske transportne sisteme.19

(18) Ruijgrok, Elisabeth; Oosterhuis, Frans: Energy Subsidies in Europe, Institute for Environmental Studies, Vrije
Universiteit, Amsterdam 1997.

(19) Training materials - The Structural Funds of the European Union, EEB/FoEE, 1998.
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6.3. Okoljska odgovornost

�e 5. okoljski akcijski program je poudarjal potrebo po uveljavitvi okoljske odgovornosti na
ravni EU, toda Evropska komisija je predstavila belo knjigo o okoljski odgovornosti �ele
februarja leta 2000. Okoljska odgovornost je splo�en izraz za naèelo »onesna�evalec
plaèa« z vkljuèevanjem zunanjih stro�kov tveganja. Je torej in�trument, ki obvezuje
onesna�evalca k plaèilu odpravljanja povzroèene �kode. Po splo�nem mnenju bi lahko
postal pomemben in�trument trga za vkljuèevanje okoljske politike v sektorje in prisilil
industrijo k upo�tevanju okoljske politike pri odloèanju.
Bela knjiga Evropske komisije je kot osnova za prihodnji re�im okoljske odgovornosti v EU
po letih nasprotovanja veè dr�av èlanic dobrodo�la, vendar so jo zaradi njenih pomanjkljivosti
kritizirale tako okoljske organizacije kot èlani Evropskega parlamenta. Dobra novica je, da
se je komisija opredelila za splo�no pravilo »polne odgovornosti«, tj. da ni treba dokazati
krivde povzroèitelju, ampak dokazati samo dejstvo, da je neko dejanje (ali njegova opustitev)
povzroèilo �kodo. Vendar pa komisija predlaga omejitev polne odgovornosti samo na
nevarne dejavnosti, ki jih zajema zakonodaja EU, in predlaga, da bi pravilo »odgovornosti
na osnovi krivde«, tj. da bi bil povzroèitelj kriv samo, èe bi �koda nastala zaradi malomarnosti
ali nala�è, uporabljali v primerih povzroèitve �kode na biotski raznovrstnosti, èe je niso bile
povzroèile nevarne dejavnosti. Za tako razlikovanje lobira predvsem kmetijski sektor in
zainteresirana javnost zaregionalni razvoj. Del okoljske �kode, ki jo danes povzroèa
kmetijstvo, pa ne prihaja od »nevarnih dejavnosti« (�irjenje pu�èav zaradi razsipavanja z
vodo, onesna�enje voda in povr�inskih voda z industrijsko proizvedenimi gnojili), zato je
nujno, da bi tudi v primerih �kode na biotski raznovrstnosti veljala neomejena polna
odgovornost.
Potreba po re�imu odgovornosti je sedaj pomembna toèka politiènega programa tudi zaradi
protislovij glede uporabe gensko spremenjenih organizmov (GSO) v kmetijskem sektorju.
Evropski parlament, Evropska komisija in veèina dr�av èlanic so doslej odklanjali shemo
specifiène okoljske odgovornosti v sedanji direktivi o hotenem izpustu GSO in kot razlog
navajali, da bo kmalu dose�en horizontalni dogovor. Nekatere dr�ave, okoljske organizacije
in dru�tva potro�nikov pa vztrajajo, da se ne smejo podeljevati nova dovoljenja za izpust
GSO, dokler med drugim ne bo uveljavljeno pravilo polne odgovornosti. Èeprav je komisija
obljubila, da bo do leta 2001 pripravila osnutek direktive, ni smiselno, da bi bila ta pripravljena
pred zakljuèkom razprave o beli knjigi; menda se Evropskemu svetu ne mudi. Iz presti�nih
razlogov se zdi, da bo zakljuèil razpravo �ele med belgijskim predsedovanjem EU v drugi
polovici leta 2001.
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6.4. Strate�ka presoja vplivov na okolje
(Strategic Environmental Assessment)

Namen predlagane direktive o strate�ki presoji vplivov na okolje je bil zagotoviti, da se
bodo kratkoroèni okoljski cilji upo�tevali v zgodnji fazi sprejemanja odloèitev v EU. Strate�ka
presoja vplivov na okolje je naèela direktive o presoji vplivov na okolje �e dopolnila. Presoja
vplivov na okolje je potrebna predvsem pri velikih projektih in ni predvidena pred sprejetjem
okoljske politike, naèrtov in programov, temveè �ele pred konèno odobritvijo projektov.
Tako je manevrski prostor, v okviru katerega lahko poizku�a okolju �kodljiv projekt narediti
nekoliko manj �kodljiv, precej majhen. Presoja vplivov na okolje je le redko spodbudila
nosilce razvoja k razmi�ljanju, kako bi dosegli kratkoroène cilje na drugaène naèine.
Strate�ka presoja vplivov na okolje po drugi strani upo�teva okoljevarstvena naèela pri
sprejemanju odloèitev na zgodnji stopnji, ko se naèrti in programi �ele razvijajo.
Leta 1996 je Evropska komisija sprejela osnutek direktive o strate�ki presoji vplivov na
okolje, toda Evropski svet je �ele decembra 1999 oblikoval skupno stali�èe do direktive.
Èeprav je pozitivno, da je dosegel kompromis po letih prepirov, je vendarle znatno omejil
izvirni predlog, to pa je ponovno povzroèilo spor s komisijo. Svet zahteva olaj�ave za
proraèun, finance, obrambo, naèrte civilne za�èite kakor tudi za bodoèe strukturne sklade
in odredbe glede razvoja pode�elja. Pri drugem branju v Evropskem parlamentu je poskusil
poveèati pristojnosti in postopkovne zahteve s predlaganimi amandmaji, med katerimi jih
je nekaj odsevalo pripombe EEB. Vendar pa je predlagal tudi amandma, ki dr�avam
èlanicam podeljuje pravico odloèitve, na kateri ravni v hierarhiji naèrtov in programov je
treba izvesti strate�ko presojo vplivov na okolje, in omejuje sodelovanje javnosti.
Med svetom in parlamentom pravzaprav �ele sedaj potekajo dejanska pogajanja. EEB
upa, da se parlament ne bo odrekel ukrepom za krepitev strate�ke ocene vplivov na okolje,
�e posebej pa, da bo zagotovil, da bodo prihodnji naèrti in programi strukturnih skladov
imeli od strate�kih presoj vplivov na okolje dejansko korist, da bo prepreèil dr�avam
èlanicam, da bi naredile izjemo za celo vrsto naèrtov in programov, in uveljavil zahtevo, da
èe strate�ke presoje vplivov na okolje ne bodo zahtevale, podajo obvezno obrazlo�itev.
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Ko je helsin�ki vrh pozval Evropsko komisijo, »naj za Evropski svet junija 2001 pripravi
predlog dolgoroène strategije usklajenih usmeritev ekonomskega, socialnega in okoljsko
trajnostnega razvoja«, je sprejel pomembno odloèitev. Strategija, ki jo komisija sedaj
pripravlja, bo tudi pomembno sredstvo presoje/ocene, s katero bo EU zajela/ovrednotila
desetletno obdobje po vrhu v Riu/Rio de Janeiru; ocena/presoja je predvidena za leto
2002.
Na odloèitev helsin�kega vrha je vplivala zahteva razliènih akterjev po tak�ni strategiji, tudi
EEB in svetom ministrov za okolje. Pomembna naloga je odstranjevanje okoljskih in socialnih
omejitev sedanjega ekonomskega sistema v EU kakor tudi »prena�anje« tega sistema s
perspektivo zmanj�anja rev�èine in trajnostnem razvoju dr�av v razvoju. Strategija naj bi
bila prispevek k napredku evropske in globalne dru�be. Spo�tovala naj bi regionalne in
globalne nosilne zmogljivosti narave, poudarek pa naj bi bil na sociali, zaposlovanju, enakih
mo�nostih, blaginji, demokraciji in kulturnih vrednotah.
Doslej informacije o odzivih komisije na poziv helsin�kega vrha niso bile ohrabrujoèe.
Komisija oèitno ni dovolj zainteresirana, da bi se zavezala okoljevarstvenim naèelom, nima
pravega vodstva in ni pripravljena spremeniti toka dogodkov v okoljevarstveno smer. Èas
pa teèe.

7.1. Snovanje nove Evrope: predlogi EEB za strategijo EU

EEB, kot Evropska krovna okoljevarstvena organizacija, je z veè drugimi organizacijami
pripravljena upo�tevati pozive helsin�kega vrha. Odzivi komisije ka�ejo, da je bolje, da ne
èakamo, kaj bo, zato je predvsem EEB zaèel razpravo o tem, kako naj bi se delo zaèelo.
Septembra je skupaj z dvema drugima okoljskima organizacijama predstavil konèno verzijo
razprave o snovanju nove Evrope in prizadevanjih za trajnostni razvoj (Shaping the New
Europe - Working towards Sustainable Development).20

Dokument je sledil viziji, ki jo je Evropska komisija predstavila v zaèetku leta 2000 za
takrat zaèeto petletno obdobje.21 Komisija si je tedaj zastavila �tiri strate�ke cilje, ki se jih
je namenila uresnièiti v prihodnjih petih letih:

• nov socialni in ekonomski program,
• bolj�o kakovost �ivljenja,
• globalno odgovornost,
• nov naèin vodenja EU.

7. Za strategijo
trajnostnega razvoja EU

20 EEB, Friends of the Earth Europe, Friends of Nature International: Shaping the new Europe - Working towards
sustainable development', september 2000.

21 Evropska komisija: Strategic Objectives 2000-2005 - Shaping the New Europe, COM(2000)154.
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EEB je ocenil vizijo komisije kot dobro osnovo za strategijo trajnostnega razvoja EU, kar
zadeva domet njenih ciljev in politièni pomen. Vendar pa bo strategiji treba dodati �e �tevilne
bistvene elemente. Strategija bi morala v Evropi spro�iti preobrat, ki bi ponovno vzpostavil
zaupanje dr�avljanov v zmo�nost vodstva EU, da lahko ustvari razmere za dolgoroèno
blaginjo, socialno praviènost ter èisto in zdravo okolje. To je nujno tudi za bodoèe dr�ave
èlanice, ki bi morale biti sposobne inovacij za trajnostni razvoj nacionalne ekonomije in
drugih podroèij. Strategija bi morala biti tudi kljuèen prispevek EU k procesu Rio + 10 in
naprednemu globalnemu vodenju. Strategija mora biti podrobna in stvarna, za kar bo treba
opredeliti kljuène probleme in predvideti njihovo re�evanje na vsakem podroèju. Èasovno
bi morala strategija zajemati obdobje ene generacije, tj. dvajset do trideset let.
EEB se v strategiji EU zavzema za naslednje elemente:

Nov socialni in ekonomski program:

• v strategijo EU bo treba zapisati konkreten program ukrepov, ki ga bo
izvajala posebna skupina v okviru Evropske komisije in katerega namen
bo poveèati proizvodnjo in zmanj�ati negativne vplive na okolje vseh
ekonomskih sektorjev in v celotnem razvojnem ciklu proizvodov in storitev.
Poglavitni ciljni sektorji bi morali biti prehrana in kmetijstvo, industrija,
energetika in transport.

Bolj�a kakovost �ivljenja:

• postaviti bo treba jasne in razumljive kratkoroène cilje in redno poroèati o
napredku, tako da EU lahko nosi odgovornost zanj;

• opredeliti dolgoroène trajnostne cilje za pribli�no 15 kljuènih podroèij.
Globalna odgovornost:

• zmanj�ati bo treba negativne vzorce proizvodnje in potro�njeEU;

• spodbuditi razvoj civilne dru�be, trajnostne proizvodnje in porabe ter
po�teno trgovino z dr�avami v razvoju;

• prevzeti vodilno vlogo v reformi mednarodnih in�titucij, pravil in sistemov;

• poveèati in ne zmanj�ati finanèno pomoè dr�avam v razvoju ob izvajanju
presoj vplivov financiranih projektov na trajnostni razvoj.

Nov naèin vodenja EU:

• najvi�ja raven bo morala biti stalno odgovorna za napredek in izvajanje
strategije trajnostnega razvoja, ki jo bo pod vodstvom predsednika Evropske
komisije izvajala posebna skupina;

• strate�ka presoja vplivov na okolje bo ob upo�tevanju poglavitnih trajnostnih
ciljev morala postati obvezna;

• zagotoviti bo treba neodvisen nadzor in poroèanje o napredku izvajanja
strategije predsedniku Evropske komisije in Evropskemu parlamentu.
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Iz vsega navedenega sledi, da pridru�itev Evropski uniji ne pomeni pridru�itve politiènemu
in ekonomskemu sistemu, ki se �e upo�teva omejitve okoljskega prostora. Sploh ne. EU
ima sicer ob�iren sistem okoljske zakonodaje in je na posameznih podroèjih dejansko
precej dosegla, vendar pa se ni bila zmo�na dejansko spoprijeti s stalnim nara�èanjem
rabe naravnih virov, urbanizacije, transporta in pritiskov industrije za plasiranje novih
proizvodov. Trg pogosto obvladujejo finanèni motivi, ki �kodijo okolju. Spreminjanje vsega
tega je te�ak boj, v katerem potrebujemo sposobno vodstvo, tak�no kot tisto, ki je uvedlo
evro, ali tisto, ki je sprejelo naèelno odloèitev o �iritvi EU na dvanajst ali trinajst novih
èlanic. Takega vodstva pa sedaj nimamo.
Razvidno je tudi, da nimamo strategije za prepreèevanje negativnih vplivov na okolje, ki jih
v dr�avah kandidatkah povzroèa pridru�evanje trgu in politiènemu sistemu EU. Sploh ne.
Sli�ati je mogoèe samo slovesne, a prazne pozive dr�avam kandidatkam, naj se izognejo
napakam, ki smo jih storili na zahodu. Kadar pa je treba pri nas samih zagovarjati �elezni�ki
transport pred cestnim, èisto kmetijstvo in nedotaknjeno naravo, smo tiho.
Vendar pa ne bi smeli izgubiti upanja. Zamisel o postavljanju jasnih kratkoroènih ciljev in
terminskih naèrtov za izbolj�anje stanja okolja postopno pridobiva podporo. To bo prvi
korak, s katerim bomo zagovornike neomejene rasti prisilili h kompromisu. Tudi s
spremembo davènih sistemov in subvencijske politike ne moremo veè dolgo èakati. Èe
EU kot celota ne bo ukrepala, morajo skupine dr�av èlanic preprosto prevzeti vodstvo in
spremembo izvesti ne glede na nekatere negativne posledice za nekatere sektorje v prvem
obdobju. Od potrebnih sprememb bodo �tevilni imeli tudi koristi, predvsem pa je treba
prièakovane koristi jasno predoèiti.
Leto 2001 bo za EU kljuèno. Junijski vrh v Göteborgu mora postati zgodovinski mejnik. Ob
strategiji trajnostnega razvoja, 6. okoljskem akcijskem programu in reformi sektorskih politik
vkljuèevanja okolja bomo potrebovali èim veè spodbude, tudi iz dr�av kandidatk. To je v
va�em interesu prav tako kot v interesu sedanjih dr�av EU.

8. Konène ugotovitve
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