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КРАТКА ОБОСНОВКА

Ангажиментът, поет от Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия в 
рамките на „изменението от Доха“ да ограничат своите средни годишни емисии на 
парникови газове в годините от 2013 до 2020 г. на 80% от своите равнища на емисии 
през базовата година, се счита за недостатъчен с оглед на все по-широкия консенсус, че 
глобалното затопляне е причинено от човека. 

Настоящият докладчик отбелязва, че Съединените щати така и не ратифицираха 
Протокола от Киото, Канада вече не е страна по споразумението, а Япония, Нова 
Зеландия и Руската федерация не са се ангажирали с цел за втория период на 
задължения. За да се изгради доверие в международните преговори между развитите и 
развиващите се държави е следователно от решаващо значение ЕС да изпълни своите 
ангажименти и да гарантира непрекъснатост на обвързващата международна правна 
рамка.

Независимо от гореизложеното, Споразумението от Доха съдържа положителни 
елементи, като автоматично адаптиране на целите на страните, така че да се 
предотврати увеличаване на техните емисии над средните емисии за миналото, както и 
факта, че процесът за поставяне на по-амбициозни цели става много по-лесен. 
Консенсусът между страните по Конвенцията да приемат договорен резултат с правна 
сила в рамките на Конвенцията, приложим към всички страни по нея не по-късно от 
2015 г., който следва да влезе в сила и да се прилага от 2020 г., също е положителен.

Докладчикът счита, че дипломацията в областта на климата, включително в неговия 
аспект, свързан със сигурността, следва да бъде неразделна част от външната политика 
на ЕС и че ангажиментът, поет по изменението от Доха, следва да бъде изведен сред 
приоритетите на двустранни срещи с трети страни и по-специално в рамките на всички 
срещи на високо равнище със стратегическите партньори на ЕС, които все още са поели 
съответния ангажимент. 

***********

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да предложи на Парламента да даде своето одобрение. 
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