Ne bodi fosil - bori se proti spreminjanju podnebja!
10 zahtev za odstranitev evropskih dinozavrov – onesnaževalcev
Podnebne spremembe, ki jih povzroča med drugim tudi človek, postajajo vse bolj vidne in znanstveniki se strinjajo, da je
zgorevanje fosilnih goriv glavni vzrok za spreminjanje podnebja. Podnebne spremembe bodo vodile k vse več ekstremnim
vremenskim pojavom, kot so npr. poplave ali pa vročinski vali, in lahko povzroči doslej še nevidene ekonomske, socialne in
okoljske katastrofe. Topljenje ledenikov in odmiranje koralnih grebenov kažejo, da je narava že v procesu spreminjanja.
Zgorevanje fosilnih goriv - premoga, nafte in plina – je prisotno skoraj pri vsem kar počnemo: vožnja naših avtomobilov,
ogrevanje domov, delovanje tovarn ali pa uporaba gospodinjskih strojev. Prišel je čas da zapustimo dobo ˝dinozavrov –
onesnaževalcev˝, ki jo označujeta preveč intenzivna in neučinkovita raba fosilnih goriv, za nami. Rešitev je v manjši rabi
energije, rabi energije iz obnovljivih virov ter učinkovitejši proizvodnji in rabi energije. S takim ravnanjem ne bomo le
pomagali ohraniti podnebje, temveč bomo tudi ojačali naše gospodarstvo.
Trenutne politike EU in iniciative njenih članic ne zadoščajo za učinkovit boj proti spreminjanju podnebja. Organizacija
Friends of the Earth in Fokus društvo za sonaraven razvoj evropske in slovenske odločevalce pozivajo, da:
1. Zmanjšajo končno porabo energije za 1% letno
V EU je povpraševanje po energiji pred vstopom novih članic
naraslo za okoli 10% med leti 1990 in 2000. Prvi korak k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov je zmanjšanje porabe
energije.
2. Proizvedejo 25% evropske energije iz obnovljivih virov
do 2020
Mnoge evropske države imajo politiko, ki spodbuja rabo
obnovljivih virov, vendar je potrebnih več spodbud in jasnih
ciljev, da postanejo energija sonca, vetra, biomase in drugih
obnovljivih virov splošno uporabljan vir energije.
3. Odstranijo subvencije za premog, nafto in plin
V EU so fosilna goriva subvencionirana s 15 milijardami evrov
davkoplačevalskega denarja letno. To povzroča odvisnost od
dinozavrov – onesnaževalcev in spodbuja nove investicije v
fosilna goriva v Evropi in drugod po svetu.
4. Zmanjšajo količino emisijskih kuponov za vsaj 10%
EU je določila maksimalno količino emisijskih kuponov za izpust
CO2 iz podjetij. Če želijo podjetja emitirati več CO2, morajo
kupiti dodatne kupone. V naslednji fazi trgovanja, leta 2007,
mora biti celotna količina emisijskih kuponov zmanjšana za vsaj
10%, kar po spodbudilo podjetja, da vlagajo v energetsko
učinkovitost in čistejše tehnologije.
5. Obdavčijo avtomobile v skladu z onesnaževanjem, ki ga
povzročajo, in postavijo minimalne standarde učinkovitosti
EU mora zagotoviti, da bo okoljska škoda povzročena s
transportom odražena v njegovi ceni, začenši z obdavčitvijo
avtomobilov v skladu z njihovo rabo goriv. Minimalni standardi
učinkovitosti, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih
tehnologijah, so osnova za ustvarjanje pritiska za razvoj in
aplikacijo čistejših tehnologij.

6. Zmanjšajo skupno povpraševanje po transportu
20% naših emisij toplogrednih plinov prihaja iz prometa in
emisije še vedno hitro naraščajo. Potrebne so politike, ki bodo
povečale investicije v system javnega transporta, minimalizirale
potrebo po transportu skozi trajnostno prostorsko načrtovanje in
podpirale goriva iz obnovljivih virov.
7. Povečajo energetsko učinkovitost novih naprav za 5%
Gospodinjske in pisarniške naprave so lahko mnogo bolj
učinkovite. Samo naprave, ki so v stanju pripravljenosti (funkcija
stand-by), porabijo 13% električne energije gospodinjstev.
Standardi učinkovitosti lahko pomagajo s trga odstraniti
neučinkovite izdelke.
8. Uvedejo standarde energetske učinkovitosti za zgradbe
Zgradbe so odgovorne za 40% evropske skupne energetske
potrebe. Veliko te energije se uporablja za neučinkovito gretje in
hlajenje prostorov. Boljša izolacija in povečana uporaba
naravnih načinov gretja in hlajenja – kot npr. sonce ali pa senca
drevesa – lahko občutno zmanjšajo emisije.
9. Integrirajo reševanje podnebnih sprememb v kmetijske
politike
Kmetijstvo je odgovorno za 10% emisij toplogrednih plinov, v
glavnem zaradi intenzivnega kmetijstva in visoke rabe energije,
gnojil in pesticidov. Poleg tega pa je količina toplogrednih
plinov, ponavadi v obliki ogljika shranjenega v kmetijskih prsteh
in gozdovih, odvisna od rabe zemljišč.
10. Ozaveščajo o podnebnih spremembah
Javnost ima pomembno vlogo pri odločanju o tem kako rabimo
in proizvajamo energijo. Da se zagotovi podpora javnosti za
učinkovite ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, morajo
vlade javnosti jasno sporočati, zakaj so ti ukrepi pomembni.

Podpisi na tej peticiji bodo izročeni novemu/novi komisarju/ki za energijo Evropske Unije, ko bo ta vstopil/a v pisarno v
jeseni 2004. Podpisi bodo prav tako izročeni novi slovenski vladi, ki bo oblikovana po jesenskih volitvah. Za več informacij
se obrnite na Friends of the Earth (www.foeeurope.org/dinosaur ali Friends of the Earth Europe, 15 Rue Blanche, 1050
Bruxelles, Belgija, telefon: +32-2-5420180, info@foeeurope.org) ali Fokus društvo za sonaraven razvoj (www.focus-ngo.org
ali Fokus društvo za sonaraven razvoj, Cesta na Roglo 17c, 3214 Zreče, Slovenija, telefon: 041 291091, info@focusngo.org).
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