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Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че Конференцията 

за изменението на климата в Доха, 

проведена през декември 2012 г., прие 

изменение на Протокола, като въведе 

втори период на ангажимент в рамките 

на Протокола от Киото (KP CP2), 

започващ на 1 януари 2013 г. и 

приключващ на 31 декември 2020 г., с 

правно обвързващи ангажименти за 

намаляване на емисиите, включването 

на нов газ (азотен трифлуорид), 

механизъм за амбициозност, който 

предвижда опростена процедура, 

позволяваща на страните да коригират 

своя ангажимент, като увеличат 

амбицията през периода на ангажимент, 

и накрая, разпоредба, която 

автоматично коригира целта на страните 

с цел избягване на увеличаването на 

емисиите им за периода 2013 – 2020 г. 

отвъд техните средни емисии за 

годините от 2008 до 2010 г.; 

З. като има предвид, че Конференцията 

за изменението на климата в Доха, 

проведена през декември 2012 г., прие 

изменение на Протокола, като въведе 

втори период на ангажимент в рамките 

на Протокола от Киото (KP CP2), 

започващ на 1 януари 2013 г. и 

приключващ на 31 декември 2020 г., с 

правно обвързващи ангажименти за 

намаляване на емисиите, включването 

на нов газ (азотен трифлуорид), 

механизъм за амбициозност, който 

предвижда опростена процедура, 

позволяваща на страните да коригират 

своя ангажимент, като увеличат 

амбицията през периода на ангажимент, 

и накрая, разпоредба, която 

автоматично коригира целта на страните 

с цел избягване на увеличаването на 

емисиите им за периода 2013 – 2020 г. 

отвъд техните средни емисии за 

годините от 2008 до 2010 г.; като има 

предвид, че Парламентът изразява 

съжаление, че известен брой трети 

страни, които са участвали в първия 

период на ангажимент по Протокола 

от Киото, не проявяват желание да 

се споразумеят за втори период на 

ангажимент; 
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Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. припомня своята резолюция от 5 

февруари 2014 г., в която се призовава 

за три задължителни цели: цел за 

40 % енергийна ефективност, цел за 

равнище на възобновяемите 

източници от поне 30 % и цел за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове с поне 40 %, и призовава отново 

Съвета и Комисията да приемат и 

приложат, в рамката на ЕС за 

политиките за 2030 г. в областите на 

климата и енергетиката, 

многостепенен подход въз основа на 

взаимно подсилващи се, координирани 

и последователни цели за намаляване 

на емисиите на парникови газове, 

разширяване на използването на 

енергия от възобновяеми източници и 

енергийна ефективност; отбелязва, 

че целите за енергийна ефективност 

и възобновяеми източници, за които 

призовава Парламентът, биха довели 

до значително по-високи от 40 % 

намаления на емисиите на парникови 

газове до 2030 г.; 

14. припомня заключенията на 

Европейския съвет от 23 и 24 

октомври, в които единодушно беше 

договорена местна цел за намаляване 

на емисиите на парникови газове до 

2030 г. с поне 40 %, цел на ЕС за 

равнище на възобновяемите 

източници от поне 27 % и 

незадължителна цел за енергийна 

ефективност; отбелязва, че 

Европейският съвет изключи 

всякакви задължителни национални 

подцели, за да се предостави 

гъвкавост на държавите членки, в 

съответствие с Договорите на ЕС, да 

определят своя собствен 

разходноефективен нисковъглероден 

енергиен микс, включително 

възобновяемите енергийни 

източници, енергийната 

ефективност и други нисковъглеродни 

технологии; 
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Предложение за резолюция Изменение 

20. пояснява, че въпреки че вторият 

период на ангажимент по Протокола от 

Киото ще бъде ограничен по обхват, той 

следва да се разглежда като много 

важна междинна стъпка, и поради това 

призовава страните, включително 

държавите – членки на ЕС, да 

приключат процеса на ратификация 

възможно най-скоро и във всеки случай 

преди декември 2015 г.; отбелязва, че 

Парламентът е изпълнил своята роля, 

като е дал своето одобрение, както и че 

включването на гражданското общество 

и прозрачността е необходимо, за да се 

спомогне за разбирането на преговорите 

и за изграждане на доверие между 

всички страни преди Конференцията в 

Париж; 

20. пояснява, че въпреки че вторият 

период на ангажимент по Протокола от 

Киото ще бъде ограничен по обхват, той 

следва да се разглежда като много 

важна междинна стъпка, и поради това 

призовава страните, включително 

държавите – членки на ЕС, да 

приключат процеса на ратификация 

възможно най-скоро и във всеки случай 

преди декември 2015 г.; отбелязва, че 

Парламентът е изпълнил своята роля, 

като е дал своето одобрение, както и че 

включването на гражданското общество 

и прозрачността е необходимо, за да се 

спомогне за разбирането на преговорите 

и за изграждане на доверие между 

всички страни преди Конференцията в 

Париж; изразява съжаление, че 

известен брой трети страни, които 

са участвали в първия период на 

ангажимент по Протокола от 

Киото, не проявяват желание да се 

споразумеят за втори период на 

ангажимент; 

Or. en 

 

 


