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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Laikoma, kad Europos Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimas pagal Dohos 
pakeitimą 2013–2020 m. vidutinį metinį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekį sumažinti iki 80 % bazinių metų kiekio yra nepakankamas atsižvelgiant į didėjantį 
bendrą sutarimą dėl žmogaus sukelto visuotinio atšilimo. 

Nuomonės referentas pažymi, kad Jungtinės Valstijos niekada neratifikavo Kioto protokolo, 
Kanada iš šio protokolo šalių pasitraukė, o Japonija, Naujoji Zelandija ir Rusijos Federacija 
nepradėjo įgyvendinti antrojo įsipareigojimų laikotarpio tikslo. Tam, kad tarptautinėse 
išsivysčiusių ir besivystančių šalių derybose būtų sukurtas pasitikėjimas, labai svarbu, kad ES 
laikytųsi savo įsipareigojimų ir užtikrintų privalomos tarptautinės teisinės sistemos tęstinumą.

Nepaisant to, Dohos pakeitimu pateikta teigiamų elementų, pvz., automatinis susitarimo šalies 
tikslo patikslinimas siekiant išvengti jos išmetamų teršalų kiekio padidėjimą labiau nei 
vidutinis praeityje išmestas teršalų kiekis ir tai, kad siekių didinimo procesas tampa daug 
paprastesnis. Konvencijos šalių sutarimas ne vėliau kaip 2015 m. priimti pagal konvenciją 
visoms šalims taikomą teisinę galią turinčią bendrai sutartą nuostatą, kuri įsigaliotų ir būtų 
pradėta taikyti 2020 m., taip pat yra teigiamas.

Nuomonės referentas mano, kad diplomatija klimato kaitos srityje, įskaitant su saugumu 
susijusį klimato aspektą, turėtų būti neatskiriama ES užsienio politikos dalis ir kad 
įsipareigojimas pagal Dohos pakeitimą turėtų tapti vienu iš dvišalių susitikimų su trečiosiomis 
šalimis ir visų pirma visų aukščiausiojo lygio susitikimų su dar šio įsipareigojimo 
neprisiėmusiais ES strateginiais partneriais prioritetų. 

***********

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą siūlyti Parlamentui pritarti šiam pasiūlymui. 
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