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Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményének konferenciája (COP 17), 
Durban, Dél-Afrika

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, 
valamint az Európai Parlament és a Bizottság által az Európai Unió fejlesztési 
politikájáról elfogadott, „Az európai konszenzus” című, 2005. december 20-i együttes 
nyilatkozatra és különösen annak 22., 38., 75., 76. és 105. pontjára1,

– tekintettel a brit alsóház Környezetvédelmi Ellenőrző Bizottságának „Az Egyesült 
Királyság tengerentúli segítségnyújtásának hatása a környezetvédelemre és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és hatásainak enyhítésére”című, 2011. június 
29-én közzétett jelentésére;

– tekintettel az ENSZ 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatára, amely a 
millenniumi fejlesztési célokat határozza meg a nemzetközi közösség által közösen 
megállapított célkitűzésként a szegénység felszámolása érdekében,

– tekintettel a környezetvédelemnek a fejlesztési együttműködésbe történő beépítéséről 
szóló, 2009. június 25-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az éghajlatváltozással szemben Afrikában folytatott küzdelem folyamatairól 
szóló 2009. május 25–29-i nairobi nyilatkozatra; 

A. mivel a világ fejlődéséről szóló 2010-es jelentés becslései szerint a szegény országokban 
az alkalmazkodásnak és hatások enyhítésének teljes éves határköltsége 170 és 275 
milliárd USD között alakul 2030-ra; 

B. mivel az éghajlatváltozásról szóló valamennyi megállapodásnak figyelembe kellene 
vennie mind a nemzetközi (nevezetesen a millenniumi fejlesztési célok és a támogatás-
hatékonyságról szóló párizsi nyilatkozat), mind a nemzeti szinten (nemzeti 
alkalmazkodási akciótervek) már létező fejlesztési folyamatokat;

C. mivel az EU által nyújtott támogatásnak segítenie kellene a fejlődő országokat a nagy 
szén-dioxid-kibocsátással járó gazdaságuk fokozatos leépítésében, valamint az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással járó infrastruktúra kiépítésében, és mivel az EU által nyújtott 
támogatásnak a helyi gazdasági fejlesztéseket, a zöld munkahelyeket és a szegénység 
mérséklését is elő kellene segítenie, valamint mivel a támogatás nem köthető vagy nem 
használható fel uniós vállalkozások támogatásához; 

D. mivel a Világbank által a fosszilis üzemanyaggal működő energiatermelésre nyújtott 
hitelek mértékének összhangban kell lennie az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentésének célkitűzésével;

                                               
1 HL C 46., 2006.2.24., 1. o.
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E. mivel a parlamenti képviselők, különösképpen a fejlődő országok képviselői kiemelt 
szerepet játszhatnak e menetrend kialakításában, biztosítva a kormány 
elszámoltathatóságát és hatékonyságát, valamint a választópolgároknak történő aktív 
tudásátadást, melyek mindegyike fontos egy ország éghajlatváltozással szembeni 
rugalmasságának biztosítása érdekében,

F. mivel a jelenlegi finanszírozási mechanizmusok összetettek és töredezettek; mivel az 
adományozó országok többségében nem teljesült az a kötelezettségvállalás, miszerint a 
GNP 0,7%-át fordítják hivatalos fejlesztési támogatásra a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósítása érdekében; és mivel az UNFCC finanszírozási mechanizmusai az 
adományozók önkéntes hozzájárulásainak mértékétől függnek,

G. mivel az erdőgazdálkodás fejlesztése alapvető előfeltétele erdőirtás tartós csökkentésének; 
és mivel az éghajlat-változási tárgyalások során az erdőirtásból és az erdőpusztulásból 
származó problémák kezeléséhez szükséges az olyan korábbi tapasztalatok mérlegelése, 
mint például az EU FLEGT cselekvési terv, melynek célja az illegális fakitermelés 
csökkentése egy hatékonyabb erdőgazdálkodáson keresztül,

H. mivel egy megbízható és átlátható finanszírozási rendszer biztosítása érdekében fel 
kellene állítani egy közös rendszert, mely figyeli az alkalmazkodás finanszírozásához 
igénybe vehető valamennyi finanszírozási lehetőséget,

1. emlékeztet arra, hogy a szegény országok a legkiszolgáltatottabbak az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben, valamint ők rendelkeznek a legkisebb alkalmazkodási kapacitással;

2. emlékeztet arra, hogy a fejlődő országoknak jelenleg juttatott éghajlatügyi támogatások 
bár emelkedtek ugyan, csak egy töredékét (kevesebb mint 5%-át) fedezik annak a becsült 
összegnek, melyre a fejlődő országoknak az elkövetkező évtizedekben szükségük lesz;

3. ragaszkodik ahhoz, hogy a durbani konferencia során létre kell hozni egy koherens, az 
éghajlatváltozásra irányuló pénzügyi rendszert, melynek fő célja annak a biztosítása, hogy 
2012 után ne lépjen fel finanszírozási hiány; ennek kapcsán hangsúlyozza, hogy szükség 
van mind új forrásokra (például a pénzügyi tranzakciók megadóztatása, különleges 
lehívási jogok bevezetése, hajózásra, légiközlekedésre kivetett adók stb.), mind pedig 
hatékony végrehajtási mechanizmusokra;

4. javasolja egy megfelelési mechanizmus felállítását az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével, a finanszírozással, a technológiával és a kapacitások bővítésével 
kapcsolatos kötelezettségvállalások hatékonyabb teljesítésének érdekében; 

5. felkéri az adományozókat, hogy a Globális Környezetvédelmi Alap feltöltéséhez juttassák 
el támogatásaikat, valamint ezen keretek között továbbra is kiemelt prioritással kezeljék 
az afrikai országokat, illetve az országok szükségleteinek és prioritásainak megfelelően 
osszák szét pénzügyi forrásaikat; 

6. bátorítja egy alap létrehozását, mely a kibocsátásnak az olyan fenntartható 
területgazdálkodási módszerekkel való csökkentését jutalmazza vagy ösztönzi, mint 
például az erdők megőrzése, a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdőirtás elkerülése, az 
erdősítés és a fenntartható mezőgazdaság;
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7. felhívja a Bizottságot és az EU tagállamait, hogy teremtsenek szorosabb kapcsolatot a 
millenniumi fejlesztési célok és az éghajlatváltozás között oly módon, hogy az 
éghajlatváltozás hatásait és az ahhoz való alkalmazkodást a millenniumi fejlesztési célok 
teljesítését elősegítő projektek és programok, valamint a szegénység mérséklésére 
irányuló szélesebb stratégiák és a fejlesztési politika részévé teszik; ennek kapcsán sürgeti 
a Bizottságot, hogy fejlessze pénzügyi beszámolási rendszerét az éghajlathoz kapcsolódó 
uniós kötelezettségvállalások könnyebb ellenőrizhetősége érdekében, illetve hogy az 
éghajlatügyi kérdéseket tegye a fejlesztési politika részévé; 

8. sürgeti egy intézményi keret létrehozását a technológiafejlesztés és technológiatranszfer 
valamennyi aspektusának kezelésére az ún. megfelelő technológiára (AT) összpontosítva, 
mely különös figyelmet fordít azon közösség környezetvédelmi, morális, kulturális, 
társadalmi, politikai és gazdasági szempontjaira, amelynek szánták; szabadalmi csoportok 
létrehozását, mely a tagok – vállalatok, egyetemek vagy kutatóintézetek – számára 
gyártási vagy további kutatási célokra elérhetővé tenné egymás szabadalmait; továbbá a 
fejlődő országok számára a TRIPS rugalmassági lehetőségek teljes körű használatához 
szükséges jog megadását;

9. emlékeztet arra, hogy a közfinanszírozás döntő szerepet játszik az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásért küzdő legkiszolgáltatottabb közösségek támogatásában, valamint 
segíti a szegény országokat a fenntartható fejlődési stratégiák alkalmazásában; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a Bizottságnak és a tagországok kormányainak meg kell 
győződniük arról, hogy ez a finanszírozás már létező segélyezési célkitűzéseket egészít ki, 
összhangban az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 4. cikkének (3) bekezdésével; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a 2007. decemberi bali cselekvési tervvel összhangban 
mérhető, beszámoltatható és ellenőrizhető módon határozza meg a „kiegészítõ 
éghajlatvédelmi finanszírozás” kritériumait;

10. megállapítja, hogy számos fejlődő ország komoly lehetőségekkel rendelkezik a megújuló 
energia terén; felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy valósítsák meg a fejlődő 
országokban a megújuló energiával kapcsolatos projekteket, valamint bocsássák 
rendelkezésre technológiájukat, szakértelmüket és a beruházási lehetőségeiket;

11. emlékeztet arra, hogy a „szennyező fizet” elvének a célja a környezetszennyezés 
csökkentésére való pozitív hatásgyakorlás, azonban az elv alkalmazása még nehézségekbe 
ütközik a fejlődő országokban; sürgeti ezért, hogy a fejlődő országok számára biztosított 
éghajlat-változási finanszírozás körültekintőbb módon kezelje ezt a problémát;

12. emlékeztet arra, hogy az erdőirtásból és az erdőpusztulásból származó károsanyag-
kibocsátás csökkentése érdekében az erdők szénforgalmának mennyiségi meghatározására 
irányuló korlátozott eljárást egy tágabb megközelítésre kell cserélni, melybe beletartozik 
az erdőpusztuláshoz kapcsolódó közvetlen és közvetett tényezők meghatározása, és mely 
az önkéntes partnerségi megállapodáshoz hasonlóan konzultációs folyamaton alapszik;

13. felszólítja az EU-t annak biztosítására is, hogy az REDD+ olyan védintézkedési 
rendszereket tartalmazzon, amelyek garantálják az erdőkben élő emberek jogainak 
védelmét és az erdőterület csökkenésének hatékony megakadályozását; kiemelten 
ragaszkodik ahhoz, hogy az REDD+ ne veszélyeztesse a FLEGT (a jogszabályok 
végrehajtása, irányítás és kereskedelem az erdészeti ágazatban) keretében eddig elért 
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előnyöket, különös tekintettel az erdőgazdálkodásra, valamint a szokásjogon alapuló 
földtulajdon tisztázására és elismerésére;

14. úgy ítéli meg, hogy a REDD finanszírozási mechanizmusainak teljesítménykritériumon 
kellene alapulnia – beleértve az erdőgazdálkodást – , valamint figyelembe kellene vennie 
a 2011-es biológiai sokféleségi stratégiai terv célkitűzéseit, melyről a a biológiai 
sokféleségről szóló egyezmény részes feleinek 10., Nagoyában rendezett konferenciáján 
született megállapodás;

15. felszólítja a Világbankot, hogy győződjön meg arról, hogy portfóliója figyelembe veszi-e 
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kihívásokat;

16. úgy véli, hogy a probléma kielégítő megoldása érdekében megfelelő kutatásokat kell 
végezni a migrációról, mint az éghajlatváltozás egyik következményéről.


