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Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата (COP 17) в Дърбан, 
Южна Африка

Европейският парламент,

– като взе предвид съвместното изявление от 20 декември 2005 г. на Съвета и 
представителите на правителствата на държавите-членки, които заседават в рамките 
на Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката на 
Европейския съюз за развитие: „Европейският консенсус“, и по-специално точки 22, 
38, 75, 76 и 105 от него1,

– като взе предвид доклада на комисията за контрол на околната среда на Камарата на 
общините, озаглавен „Въздействието на външната помощ на ОК върху опазването 
на околната среда и приспособяване към изменението на климата и смекчаване на 
последствията от него“, публикуван на 29 юни 2011 г.,

– като взе предвид Декларацията на хилядолетието на Организацията на обединените 
нации от 8 септември 2000 г., която постави Целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР) като съвместно определени от международната общност цели за премахване 
на бедността,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2009 г. относно включването на 
проблемите на околната среда в сътрудничеството за развитие,

– като взе предвид Декларацията от Найроби от 25-29 май 2009 г. относно 
африканския метод за борба с изменението на климата, 

А. като има предвид, че според оценките на „Доклада за световното развитие за 2010 
г.“ общата маржална стойност смекчаването на последствията от изменението на 
климата и адаптирането към него в бедните страни ще бъде между 170 милиарда и 
275 милиарда щатски долара годишно до 2030 г., 

Б. като има предвид, че всяко споразумение относно изменението на климата следва да 
отчита съществуващите процеси на развитие както на международно равнище (по-
специално  ЦХР и „Парижката декларация относно ефективността на помощите”), 
така и на национално равнище (национални адаптационни програми за действие),

В. като има предвид, че помощта на ЕС следва да помогне на развиващите се страни 
постепенно да извадят от употреба високовъглеродното производство и да изградят 
нисковъглеродни инфраструктури, и като има предвид, че помощта на ЕС следва 
също така да подкрепя местното икономическо развитие, екологосъобразните 
работни места и намаляването на бедността, и не трябва да бъде свързана със 
субсидиране на предприятията на ЕС или използвана за това, 

                                               
1 ОВ С 46, 24.2.2006 г., стр.1.
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Г. като има предвид, че сегашният размер на заеми от Световната банка за подкрепа на 
производството на енергия от изкопаеми горива, трябва да бъде в съответствие с 
целите за намаляване на емисиите на парникови газове,

Д. като има предвид, че парламентаристите, по-специално от развиващите се страни, 
могат и следва да изпълняват съществена роля в тази програма, като гарантират 
отчетността и ефективността на правителствата, както и като осигуряват 
жизненоважна връзка с избирателите за повишаване на информираността, като 
двата аспекта са важни за гарантирането на капацитета на страните за 
приспособяване  към изменението на климата,

Е. като има предвид, че съществуващите финансови механизми са комплексни и 
фрагментирани, като има предвид, че ангажиментът за предоставяне на 0,7 % от 
БНП за ОПР с цел постигане на ЦХР не е изпълнен от повечето от страните  донори, 
и като има предвид, че финансовите механизми на РКООНИК зависят от попълване 
с нови запаси чрез доброволни вноски от донори,

Ж. като има предвид, че подобряването на управлението на горите е основно 
необходимо условие за трайно намаляване на обезлесяването, и като има предвид, 
че е необходимо в преговорите относно климата да бъде отразен предишен опит за 
справяне с проблемите на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите, 
като например Плана за действие на ЕС относно правоприлагането, управлението и 
търговията в областта на горското стопанство (FLEGT), насочен към намаляване на 
незаконната сеч посредством разглеждане на въпроса за управлението на горите,

З. като има предвид, че следва да бъде създадена обща система за контрол на всички 
видове финансиране за приспособяване, за да се гарантира отговорна и прозрачна 
система на финансиране,

1. припомня, че бедните страни са най-уязвими от въздействието на изменението на 
климата и имат най-малка способност за приспособяване,

2. припомня, че финансовите потоци, предназначени за климата, които понастоящем 
отиват към развиващите се страни, макар че се увеличават, обхващат само част (по-
малко от 5%) от прогнозните суми, от които развиващите се страни ще се нуждаят 
през следващите няколко десетилетия,

3. настоява относно необходимостта от изграждане на съгласувана финансова 
структура за изменението на климата в Дърбан, по-специално с цел да се гарантира, 
че няма финансова празнина след 2012 г.; в този контекст подчертава, че са 
необходими както нови ресурси (т.е. данък върху финансовите транзакции, емисии 
на специални права на тираж, екологични такси върху корабния и авиационния 
транспорт и т.н.), така и ефективни механизми за доставка,

4. препоръчва създаването на механизъм за привеждане в съответствие с цел 
гарантиране на по-ефективно изпълнение на ангажиментите, поети по отношение на 
намаляването на парниковите газове, финансите, технологията и изграждането на 
капацитет, 
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5. призовава донорите да се ангажират с размера на средствата за попълване на  
Глобалния екологичен фонд и в тази връзка да продължат да отдават висок 
приоритет на африканските страни и да отпускат финансови ресурси, въз основа на 
потребностите и приоритетите на страните, 

6. насърчава създаването на фонд за компенсиране или предоставяне на стимули за 
намаляване на емисиите чрез практики за устойчиво управление на земята, 
включително опазване на горите, устойчиво управление на горите, предотвратяване 
на обезлесяването, залесяване и устойчиво селско стопанство,

7. призовава Комисията и държавите-членки на ЕС да изградят по-добри връзки 
между ЦХР и изменението на климата чрез включване на въздействието от 
изменението на климата и приспособяването към него в проекти и програми, 
насочени към постигането на ЦХР, и във всички по-обхватни стратегии за 
намаляване на бедността и политики за развитие; в този контекст настоятелно 
призовава Комисията да актуализира инструмента си за финансово докладване, за 
да улесни финансовият анализ на ангажиментите на ЕС по отношение на климата, 
както и да актуализира включването на климата в политиките за развитие, 

8. настоятелно призовава за създаване на институционална рамка за управление на 
всички аспекти на разработването и трансфера на технологии, по-специално като се 
поставя специален акцент върху т.нар. подходяща технология, създадена като 
специално са отчетени екологичните, етичните, културните, социалните, 
политическите и икономическите аспекти на общността, за която е предназначена; 
призовава за създаване на патентни обединения, които ще позволят на различни 
организации, притежаващи патенти, като предприятия, университети или 
научноизследователски институти, да ги обменят с цел производство или 
задълбочаване на научноизследователската дейност; призовава за предоставяне на 
правото на развиващите се страни да използват в пълна степен гъвкавия характер на 
ТРИПС;

9. припомня, че единствено публичното финансиране позволява истински да се 
достигане до най-уязвимите общности, които се мъчат да се приспособят към 
изменението на климата, и помага на бедните страни да приемат стратегии за 
устойчиво развитие; в допълнение на това подчертава, че Комисията и 
правителствата на държавите-членки трябва да гарантират, че това финансиране е в 
допълнение към съществуващите цели за помощ в съответствие с член 4.3 от 
РКОНИК; призовава Комисията да предвиди, в съответствие с Плана за действие от 
Бали от декември 2007 г., критерии за „допълнително финансиране в областта на 
изменението на климата“ по измерим, подходящ за докладване и проверим начин;

10. отбелязва огромния потенциал за възобновяема енергия в много развиващи се 
страни; призовава ЕС и неговите държави-членки да осъществяват проекти за 
възобновяема енергия в развиващите се страни чрез предоставяне на технологии, 
експертен опит и инвестиции;

11. припомня, че принципът „замърсителят плаща“ цели да внесе положително 
въздействие върху намаляването на замърсяването, въпреки че се срещат 
затруднения при прилагането му в развиващите се страни; следователно 
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настоятелно призовава финансирането за борба с изменението на климата за 
развиващите се страни да се занимава с този въпрос по-подробно;

12. припомня, че с оглед намаляване на емисиите от обезлесяване и влошаване на 
състоянието на горите, е необходимо да се премине от ограничен процес на 
количествено определяне на потоците горски въглерод в по-обширен подход, 
включващ определяне на преките и скритите механизми за обезлесяване, основан на 
процес на провеждане на консултации, сходен с процеса на консултации от 
споразумението за доброволно партньорство;

13. в допълнение на това призовава ЕС да се погрижи REDD + да включва защитни 
механизми, гарантиращи, че не се нарушават правата на хората, живеещи в горите, 
както и ефикасното прекратяване на загубата на гори; по-специално настоява, че 
REDD + не следва да подронва постигнатия досега напредък с FLEGT 
(правоприлагането, управлението и търговията в областта на горското стопанство), 
по-специално по отношение на управлението на горите, изясняването и 
признаването на обичайни владения;

14. изразява мнението, че механизмът за финансиране за REDD следва да се основава 
на критерии за ефективност, включително относно управлението на горите, и да 
отчита целите на стратегическия план за биологичното разнообразие от 2011 г., 
договорен в рамките на Конференцията на страните (COP 10) по КБР в Нагоя; 

15. призовава Световната банка да гарантира, че портфейлът на банката е адаптиран 
към изменението на климата;

16. счита, че са необходими подходящи научни изследвания относно миграцията в 
резултат от изменението на климата с цел правилно разглеждане на този въпрос.


