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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaveza Evropske unije, njenih držav članic in Islandije, ki so se v okviru spremembe iz Dohe 
zavezale, da bodo svoje povprečne letne emisije toplogrednih plinov v obdobju 2013–2020 
omejile na 80 % svojih emisij v izhodiščnem letu, je zaradi vse večjega soglasja, da globalno 
segrevanje ozračja povzroča človek, nezadostna. 

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da Združene države niso nikoli ratificirale Kjotskega 
protokola in da Kanada ni več država pogodbenica, medtem ko Japonska, Nova Zelandija in 
Ruska federacija niso sprejele zavezujočih ciljev za drugo obdobje. Da bi vzpostavili zaupanje 
v mednarodna pogajanja med razvitimi državami in državami v razvoju, je torej nujno, da 
Evropska unija izpolni svoje zaveze in zagotovi kontinuiteto zavezujočega mednarodnega 
pravnega okvira.

Pri spremembah iz Dohe so kljub temu pozitivni elementi, kot sta samodejna prilagoditev 
cilja pogodbenice, ki prepreči povečanje njenih emisij nad raven povprečnih preteklih emisij, 
in poenostavljeni postopek za povečanje ambicij. Pozitiven element je tudi soglasje 
pogodbenic konvencije, da najpozneje do leta 2015 sprejmejo sporazum s pravno močjo v 
okviru konvencije, veljavne za vse pogodbenice, ki bi moral začeti veljati in se izvajati leta 
2020.

Pripravljavec mnenja zagovarja stališče, da bi morala biti podnebna diplomacija, vključno z 
varnostnimi vidiki podnebja, sestavni del zunanje politike Evropske unije in da bi morala 
zaveza spremembi iz Dohe postati ena izmed prednostnih nalog na dvostranskih srečanjih s 
tretjimi državami, zlasti v okviru vseh srečanj s strateškimi partnerji Evropske unije, ki zaveze 
še niso sprejeli. 

***********

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor, naj Parlamentu predlaga, da poda svoje soglasje. 
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