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Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana
v vednost: Marjan Vezjak, Radovan Tavzes in Milena Janežič
Ljubljana, 14.10.2005
Zadeva: Stališča Fokus društva za sonaraven razvoj o vprašanju podnebnih sprememb na
jesenskem zasedanju Sveta za okolje
Spoštovani!
Preden se v ponedeljek, 17. oktobra, udeležite jesenskega srečanja okoljskih ministrov EU,
vam želimo še enkrat predstaviti svoja stališča. Upamo, da jih boste na zasedanju aktivno
zastopali.
Kot veste, je prihajajoča konferenca držav pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi
podnebja, ki je obenem tudi prvo srečanje pogodbenic Kjotskega protokola (COP11/MOP1,
28. november – 8. december, Montreal, Kanada), zelo pomemben dogodek. Čeprav je
Kjotski protokol komaj letos stopil v veljavo, se morajo že na tem srečanju vlade začeti
dogovarjati o skupnih korakih za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov po izteku prvega
kjotskega obdobja (2008 - 12). COP11/MOP1 mora postaviti temelje za dogovor med narodi
za obdobja po letu 2012.
Zato vas pozivamo, da na ponedeljkovem srečanju okoljskih ministrov pomagate zagotoviti,
da EU ostane vodilna sila v pogajanjih za varnejše podnebje. Da bi lahko EU še naprej imela
proaktivno vlogo na svetovnih pogajanjih, potrebuje močno podporo svojih članic in tako
lahko Slovenija pripomore k reševanju izziva spreminjajočega se podnebja na svetovni ravni.
Pozivamo vas, da se na zasedanju sveta okoljskih ministrov zavzamete za to, da
1. EU na srečanju COP11/MOP1 sproži formalna pogajanja o obdobjih po letu 2012
Čeprav EU vodi številne neformalne pogovore, je sedaj zadnji trenutek, da sproži tudi uraden
proces pogajanj o nadaljnjih korakih za stabilizacijo podnebja, ki vsebuje časovne mejnike in
osnovne elemente pogajanj.
2. nadaljnja pogajanja o reševanju podnebnih vprašanj temeljijo na Kjotskem
protokolu
Osnovna elementa pozicije EU morata po našem mnenju biti revizija zahtev Kjotskega
protokola in Okvirne konvencije ter okvirna izhodišča za teme kot so obveze za
zmanjševanje emisij TGP, prilgajanje, uporaba prožnih mehanizmov, prenos tehnologije in

izpolnjevanje obvez. Pozicija EU mora graditi na osnovi Kjotskega protokola, ne pa začeti z
gradnjo popolnoma novega režima.
3. EU sprejme zgodovinsko odgovornost za do sedaj izpuščene toplogredne pline in
se osredotoči na domače ukrepanje
Le če EU sprejme zgodovinsko odgovornost razvitih držav za do sedaj izpuščene TGP, bodo
države v razvoju pripravljene konstruktivno sodelovati v pogajanjih. Tudi ukrepanje za
zmanjševanje emisij TGP znotraj EU je lahko spodbuda za sodelovanje držav v razvoju.
Revizija Evropskega programa za podnebne spremembe mora pripomoči k oblikovanju poti
za dosego cilja zmanjšanja emisij TGP za 30 % do leta 2020. Le z jasnimi obvezami za
ukrepanje doma lahko EU ostane kredibilna v svoji vodilni pogajalski poziciji.
Za varnejše podnebje v Sloveniji ne bodo poskrbele velike države, zato moramo zanj
poskrbeti sami. Jesensko zasedanje Sveta za okolje je mesto, kjer lahko Slovenija sama kaj
stori za svoje podnebje in upamo, da boste to možnost v celoti izkoristili.
Želimo vam prijetno pot v Luksemburg in uspešno zasedanje!
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