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Evropska komisija: Kažipot za prehod v nizkoogljično gospodarstvo 2050  

 

30-odstotno zmanjšanje sedaj neustavljivo - Greenpeace 
 

General Electric Energy, Google, Unilever in Otto Group zahtevajo zvišanje cilja 
 
 

Države članice pričakujejo, da bo Evropska komisija 8. marca objavila analizo »Prehod v 
nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050«, ki raziskuje kako najbolje doseči evropski cilj 
zmanjšanja izpustov za 80-95 odstotkov.   
 
Ta dokument: 
 

 Nakazuje trenutna okoljska  in poslovna stališča 

 Analizira vsebino Kažipota 

 Vsebuje seznam vodilnih podjetij, ki pozivajo k 30-odstotnemu zmanjšanju izpustov do leta 
2020  

 
 
Nujnost 
Poziv k takojšnjemu ukrepanju in ideja o dolgoročni zaščiti podnebja sta nujnejša kot nikoli prej. 
Leto 2010 je bilo, skupaj z letom 2005, zabeleženo kot najbolj vroče leto doslej. Devet od desetih 
najtoplejših let v zgodovini so zabeležili po letu 2000. V zadnjih letih smo bili priča povečanju 
števila skrajnih vremenskih pojavov, vključno z lanskoletnimi komaj ukrotljivimi požari v Rusiji, ter 
hudimi poplavami v Pakistanu in Avstraliji.   
 
Gospodarski razlogi 
Obstajajo neposredne ekonomske vzpodbude za prehod na višji cilj zmanjšanja izpustov. Nedavna 
raziskava za nemško vlado, ki sta jo izvedli univerzi v Oxfordu in Sorboni skupaj z Inštitutom za 
raziskave podnebnih vplivov v Postdamu (PIK), je pokazala, da bi cilj 30-odstotnega zmanjšanja 
izpustov do leta 2020  znotraj EU lahko ustvaril do šest milijonov novih delovnih mest neto. 
Skokovito naraščajoče cene nafte in premoga februarja letos, do 100 ameriških dolarjev na sodček 
oziroma 145 na tono, opominjajo, da je potrebno gospodarstva zaščititi pred nepredvidljivimi 
cenami fosilnih goriv.  
 
Napredna podjetja prepoznavajo potrebo po več ukrepih za reševanje podnebne problematike. V 
zadnjih šestih mesecih je več podjetij, med njimi Unilever, GE Energy, Philips, Allianz in Deutsche 
Telekom, vlade EU pozvalo, da podprejo cilj 30-odstotnega zmanjšanja izpustov  do 2020. Seznam 
teh podjetij se nahaja v spodnji tabeli. 
 
Analiza vsebine Kažipota 
Zadnji osnutek Kažipota Evropske komisije zaključuje: 

 Vsi gospodarski sektorji, z energetskim sektorjem EU na čelu, morajo prispevati k 
zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.  

 EU mora do leta 2030 izpuste zmanjšati za 40, do leta 2040 pa za 60 odstotkov, da bi se 
do leta 2050 lahko ekonomično doseglo 80-odstotno znižanje izpustov na domačih tleh. 

 Glede na Kažipot, lahko Evropa pričakuje prihranke pri cenah goriva, v višini od 175 do 320 
milijard evrov letno. 

 Stroškovno učinkovita izpolnitev cilja za leto 2050, zahteva 25-odstotno zmanjšanje 
izpustov v Evropi (domačih izpustov) do leta 2020. Zgolj z dosego ciljev  učinkovite  rabe 
energije, bi Evropa lahko izpuste toplogrednih plinov zmanjšala za 25 odstotkov. 



 

 V okviru Sheme trgovanja z izpusti (ETS), bo med letoma 2013 in 2020, treba sprejeti 
ukrepe, ki bodo zajemali nagrajevanje inovacij in naložb v nizkoogljično prihodnost.  

 
Zmanjšanje domačih izpustov za 25 odstotkov do leta 2020 ustreza skupnemu 30-odstotnemu cilju 
zmanjšanja izpustov EU, ki ga je v sporočilu maja 2010 ocenila Komisija. V tem vrednotenju so 
obravnavali 25-odstotno zmanjšanje na domačih tleh in 5-odstotno zmanjšanje preko kupovanja 
izravnalnih kreditov v državah izven EU. 
 
Greenpeace meni, da bi morali biti ETS, Evropski trg ogljika za industrijo (Europe's carbon market 
for industry) in cilj zmanjšanja izpustov za države članice (v okviru odločbe EU o delitvi naporov) 
prenovljeni v skladu z 30-odstotnim ciljem. Prenova trga ogljika EU je rdeča nit prizadevanj za 
dekarbonizacijo. Ampak Evropa je preplavljena z brezplačnimi krediti, ki dajejo onesnažujočim 
industrijam mehko blazino na kateri lahko brezskrbno počivajo, namesto pasu, s katerim bi 
zategnili njihove izpuste. Če se število kreditov v shemi trgovanja z ogljikom ne zmanjša, bo na 
račun že dosežene večje učinkovitosti v nekaterih industrijskih panogah, ustvarjen še večji 
presežek le teh, kar bo drugim olajšalo in pocenilo nadaljevanje z onesnaževanjem. Komisarka za 
podnebne ukrepe Hedegaard je 28. februarja 2011 povedala, da »ETS trenutno ne daje dovolj 
pobud za inovacije«. Osnutek Kažipota nakazuje, da je potrebno zmanjšati število emisijskih 
kreditov. 
 
S 17-odstotnim zmanjšanjem izpustov, doseženim že pred letom 2010, ima EU manj kot desetletje 
časa, da do leta 2020 izpolni cilj 20-odstotnega zmanjšanja. Kažipot navaja, da dvig ambicij in s 
tem prehod EU k brezpogojnemu 30-odstotnemu zmanjšanju izpustov, ni bil še nikoli lažji. 
Na podlagi tega smo v Greenpeace prepričani, da je potrebno začeti z hitrejšim zmanjševanjem 
domačih izpustov do leta 2020, kot to predlaga Kažipot. Po navedbah zgoraj omenjenega poročila 
PIK, obstaja močan gospodarski interes za 30-odstotno zmanjšanje domačih izpustov do leta 
2020. 
 
Nižji stroški na račun večje energetske učinkovitosti so zelo pomembna točka Kažipota. Vendar pa, 
kot kažejo izkušnje, trenutna nezavezujoča določitev ciljev za učinkovito rabo energije ni dovolj. 
Določitev zmanjšanja izpustov za 30 odstotkov bo zagotovila izpolnitev  teh ciljev in preoblikovanje 
sistema trgovanja z ogljikom, ki svoje funkcije ne opravlja zadovoljivo. 
 
Zahteve Greenpeaca 
Na srečanju v Bruslju, 14. marca, bi okoljski ministri EU morali: 

 Prepoznati, da je obstoječ cilj 20-odstotnega zmanjšanja izpustov do leta 2020 zastarel in 
ne prinaša potrebnih pobud za vlaganje v čist energetski sistem, inovacije in ustvarjanje 
novih delovnih mest. 

 Pozvati k brezpogojnemu 30-odstotnemu ciljnemu zmanjšanju. Evropska komisija bi morala 
predstaviti analizo predlogov za nadgradnjo cilja zmanjšanja. Le ti bi morali zajemati 
okrepitev ETS-a in odločbe o delitvi naporov. 

 Kažipot poziva, da je treba pretehtati finančne mehanizme, ki naj bi podpirali investicije v 
nizkoogljično prihodnost. Ministri bi morali ta poziv podpreti in se osredotočiti na 
zagotovitev potrebne podpore energetskim posodobitvam in ukrepom za zmanjšanje 
izpustov v srednji in vzhodni Evropi z ogromnim nizkocenovnim potencialom za vire 
obnovljive energije in učinkovito rabo energije. V poročilu, objavljenem 2. marca, 
Mednarodna agencija za energijo (IEA) poziva k podobnemu osredotočenju na te države. 

 
Joris den Blanken, vodja za podnebne in energetske politike EU pri Greenpeaceu pravi: 

»Dokument Evropske komisije dokazuje, da Evropi še nikoli ni bilo lažje nadgraditi podnebnega 

cilja na 30% zmanjšanje emisij do 2020. Besneči gozdni požari in poplave v zadnjih letih pričajo, 

da to še nikoli ni bilo bolj potrebno. Napredek na tem področju zavirajo sprevržen trg ogljika in 

lobisti, ki se po svojih najboljših močeh trudijo Evropo obdržati kot nevtralno.«  

 

Mednarodna zastopnica za podnebno politiko, Mareike Britten dodaja: »Nekatera vodilna 

imena poslovnega sveta priznavajo, da je izboljšanje našega podnebja in prehod Evrope na cilj 30-



 

odstotnega zmanjšanja, v skladu z »zdravo ekonomsko pametjo«. »Zdaj je čas, da tudi ostala 

napredna podjetja od EU zahtevajo, da prevzame vodilno vlogo in ustavi podnebne spremembe, 

še preden nam te uidejo z vajeti.« 

 
 
Vse več podjetij podpira cilj EU za 30-odstotno zmanjšanje izpustov. Spodnji seznam vključuje 

podjetja, ki so svoj poziv ojavile v okviru različnih mrež, kot so:  

 the Climate Group (http://www.theclimategroup.org/EU-30-per-cent-initiative); 

 the Corporate Leaders Group (http://www.ft.com/cms/s/0/20993c34-9424-11df-a3fe-
00144feab49a,s01=1.html#axzz1FvayHs1N) 

 WWF Climate Savers (http://www.worldwildlife.org/climate/climatesavers2.html) 
 

 

Podjetja, ki jih ni na zgornjem seznamu, je kontaktiral Greenpeace. Nova in še neobjavljena imena 

podjetij na tem seznamu so Danone, Aviva, Unibail in Bodegas Torrest.  

 

Acciona  
Abengoa 
Allianz SE 
Alstom 
ARCADIS 
Asda Stores Ltd 
Barilla  
Beluga Shipping GmbH  
British Sky Broadcasting 
British Telecom 
Bodegas Torres 
Capgemini  
Centrica  
Cisco 
Climate Change Capital 
Danone 
 

T-Systems / Deutsche 
Telekom 
 DHV Group  
Elopak 
Eneco 
F&C Investments 
General Electric Energy 
Google 
James Finlay Ltd  
John Lewis Partnership  
Johnson Controls 
Johnson Matthey  
Kingfisher  
L’Oreal  
Lloyds Banking Group 
Marks & Spencer 
Nestlé 

Nike 
Otto Group  
Philips   
Skandinaviska Enskilda 
Banken (SEB)  
SKAI Group of Companies  
Sony Europe 
Standard Life 
Swiss RE 
Tesco  
Thames Water  
Tryg 
Unibail-Rodamco 
Unilever 
Vodafone  
WS Atkins 

 
Greenpeace poziva podjetja v EU, da spregovorijo v prid inovacij in »zelene rasti« ter podprejo 
brezpogojno ciljno zmanjšanje izpustov za 30 odstotkov do leta 2020, v primerjavi z letom 1990. 
 
 
 
Kontakt: 
Nina Štros - vodja aktivnosti za Greenpeace CEE v Sloveniji, nina.stros@greenpeace.si, +386 40 871 530. 

 
Dejan Savič – zastopnik za energetsko politiko ter odnose z javnostmi, dejan.savic@greenpeace.si, +386 40 165 195 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Greenpeace je neodvisna globalna organizacija, ki si preko kampanj prizadeva za spremembo odnosov in vedenja, 
zaščito in ohranitev okolja ter za promocijo miru. Za svoje delovanje ne sprejema finančnih sredstev inštitucij EU, vlad, 

korporacij ali političnih strank.  
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