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RÖVID INDOKOLÁS

Mivel egyre nagyobb az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a globális felmelegedést az 
ember okozza, az Európai Unió és annak tagállamai, valamint Izland által a dohai 
módosítással vállalt kötelezettségek – hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk átlagos éves 
szintjét 2013 és 2020 között a referenciaévi szint 80%-ára csökkentsék – nem elegendők. 

E vélemény előadója megjegyzi, hogy az Egyesült Államok mindeddig nem ratifikálta a 
Kiotói Jegyzőkönyvet, hogy Kanada már nem részes fél, továbbá hogy Japán, Új-Zéland és az 
Oroszországi Föderáció a második kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan nem vállaltak 
célértéket. A fejlett és a fejlődő országok közötti nemzetközi tárgyalásokba vetett bizalom 
kiépítése érdekében kulcsfontosságú tehát, hogy az Európai Unió teljesítse vállalt 
kötelezettségeit, és hogy biztosítsa a kötelező erejű nemzetközi jogi keret folytonosságát.

A fentiek ellenére a dohai módosítás tartalmaz pozitív elemeket, például a részes fél 
célértékének automatikus kiigazítását, nehogy kibocsátása meghaladja korábbi átlagos 
kibocsátását, illetve azt, hogy az ambíciónövelés folyamata sokkal könnyebbé válik. Szintén 
kedvező fejlemény az Egyezmény részes feleinek azon konszenzusos megállapodása, hogy az 
Egyezmény alapján legkésőbb 2015-ig elfogadnak egy mindegyik részes félre alkalmazandó, 
jogi kötőerővel rendelkező megállapodást, amely 2020-ban fog hatályba lépni és akkortól 
fogva lesz alkalmazandó.

Az előadó úgy véli, hogy az „éghajlati diplomáciának” – beleértve az éghajlattal kapcsolatos 
biztonsági szempontokat is – az uniós külpolitika szerves részét kell képeznie, és hogy a dohai 
módosítás iránti elkötelezettség kérdését a harmadik országokkal folytatott kétoldalú 
találkozók során a prioritások közé kell emelni, különösen az Unió azon stratégiai partnereivel 
folytatott csúcstalálkozókon, amelyek még nem fogadták el azt. 

***********

A Külügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek az egyetértés megadását.
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Bastiaan Belder, Elmar Brok, Mário David, Susy De Martini, Michael 
Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Tunne 
Kelam, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, 
Krzysztof Lisek, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, 
Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Schöpflin György, 
Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Sir 
Graham Watson

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Emine Bozkurt, Andrew Duff, Gál Kinga, Elisabeth Jeggle, Emilio 
Menéndez del Valle, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, Zdravka Bušić, Carmen Fraga Estévez, Czesław Adam 
Siekierski, Wim van de Camp


