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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Angajamentul asumat de Uniunea Europeană, statele sale membre și Islanda în cadrul 
„modificării de la Doha” de a limita media lor anuală de emisii de gaze cu efect de seră în 
perioada 2013-2020 la un nivel de 80% din anul de referință, este considerat insuficient, 
având în vedere consensul din ce în ce mai răspândit cu privire la influența oamenilor asupra 
încălzirii globale. 

Raportorul pentru aviz constată că Statele Unite nu au ratificat niciodată Protocolul de la 
Kyoto, Canada nu mai este parte la acest protocol, iar Japonia, Noua Zeelandă și Federația 
Rusă nu și-au asumat a doua perioadă de angajament. Pentru crearea unui climat de încredere 
în negocierile internaționale dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare este, prin 
urmare, esențial, ca UE să-și îndeplinească angajamentele și să asigure continuitatea cadrului 
juridic internațional cu caracter obligatoriu.

Sub rezerva celor de mai sus, modificarea de la Doha prezintă elemente pozitive, cum ar fi 
ajustarea automată a obiectivului unei părți de a preveni creșterea emisiilor sale dincolo de 
media emisiilor sale din trecut, precum și faptul că procesul pentru stabilirea unor obiective 
mai ambițioase devine mai simplu. Un alt element pozitiv îl reprezintă consensul părților la 
Convenție cu privire la adoptarea, cel târziu până în 2015, a unei soluții care să facă obiectul 
unui acord și care să aibă forță juridică în temeiul convenției aplicabile tuturor părților și care 
ar trebui să intre în vigoare și să fie aplicată începând cu 2020.

Raportorul pentru aviz consideră că diplomația în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv 
aspectele legate de securitate, ar trebui să facă parte integrantă din politica externă a UE și că 
angajamentul în favoarea modificării de la Doha ar trebui să fie ridicat pe lista priorităților în 
cadrul reuniunilor bilaterale cu țări terțe, și în special în cadrul summiturilor cu partenerii 
strategici ai UE care nu și-au asumat încă această modificare. 

***********

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea. 
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