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17-oji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija 
(COP 17) Durbane (Pietų Afrikos Respublika)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių 
vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl Europos 
Sąjungos vystymosi politikos „Europos konsensusas“, ypač jo 22, 38, 75, 76 ir 
105 punktus1,

– atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų Aplinkos audito komiteto 
2011 m. birželio 29 d. paskelbtą ataskaitą „The impact of UK overseas aid on 
environmental protection and climate change adaptation and mitigation“ („JK pagalbos 
užjūrio teritorijoms poveikis aplinkos apsaugai ir prisitaikant prie klimato kaitos ir ją 
sušvelninant“),

– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų tūkstantmečio deklaraciją, kurioje 
buvo nustatyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT), kaip tarptautinės bendruomenės 
bendrai patvirtinti skurdo panaikinimo siekiai,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl aplinkos klausimų įtraukimo į 
vystomąjį bendradarbiavimą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 25–29 d. Nairobio konferencijos deklaraciją dėl Afrikos 
kovos su klimato kaita proceso, 

A. kadangi 2010 m. Pasaulio vystymosi ataskaitoje pateikiami skaičiavimai, kad bendros 
papildomos švelninimo ir prisitaikymo išlaidos skurdžiose šalyse 2030 m. per metus 
sudarys 173–275 mlrd. JAV dolerių; 

B. kadangi bet kokiame susitarime dėl klimato kaitos turėtų būti atsižvelgiama į dabartinius 
vystymosi procesus ir tarptautiniu (būtent į TVT ir Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos 
veiksmingumo), ir nacionaliniu lygmeniu (nacionaliniai prisitaikymo veiksmų projektai);

C. kadangi ES pagalba turėtų padėti besivystančioms šalims laipsniškai atsisakyti vystymosi 
modelio, kai išmetama daug anglies dioksido, ir sukurti mažai anglies dioksido išmetančią 
infrastruktūrą, kadangi teikiant ES pagalbą taip pat turėtų būti remiamas vietos 
ekonomikos vystymasis, ekologiškos darbo vietos ir skurdo mažinimas ir ši pagalba neturi 
būti siejama su ES įmonėmis ar naudojama joms subsidijuoti; 

D. kadangi dabartinis Pasaulio banko skolinimo mastas siekiant remti energijos, gaunamos 
naudojant iškastinį kurą, gamybą, turi derėti su tikslu mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

                                               
1 OL C 46, 2006 2 24, p. 1.



RE\880243LT.doc 3/5 PE473.901v02-00

LT

E. kadangi parlamentarai, ypač besivystančių šalių, gali ir turi atlikti pagrindinį vaidmenį 
vykdant šią darbotvarkę, t. y. užtikrinant vyriausybės atskaitomybę ir veiksmingumą, taip 
pat perteikiant svarbiausias žinias rinkėjams, ir kadangi šie du aspektai svarbūs norint 
užtikrinti šalies atsparumą klimato kaitai;

F. kadangi esami finansiniai mechanizmai sudėtingi ir fragmentiški; kadangi įsipareigojimo 
skirti 0,7 proc. BNP oficialiai paramai vystymuisi, kad būtų pasiekti TVT, dar neįvykdė 
dauguma valstybių donorių; kadangi Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) finansiniai mechanizmai priklauso nuo to, ar donorės juos 
papildys savanoriškais įnašais;

G. kadangi geresnis miškų valdymas yra būtina sąlyga norint ilgam sumažinti miškų 
naikinimą; kadangi vykstant deryboms klimato klausimais reikia atsižvelgti į ankstesnę 
patirtį, kad būtų galima spręsti miškų naikinimo ir nykimo problemas, pvz., į ES miškų 
teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena veiksmų planą, kuriuo siekiama 
sumažinti neteisėtą miškų kirtimą sprendžiant miškų valdymo klausimus;

H. kadangi, siekiant užtikrinti atskaitingą ir skaidrią finansavimo sistemą, turėtų būti sukurta 
bendra visų prisitaikymui skiriamų lėšų stebėsenos sistema;

1. primena, kad skurdžios šalys labiausiai neapsaugotos nuo klimato kaitos poveikio ir turi 
mažiausiai pajėgumų prisitaikyti;

2. primena, kad šiuo metu besivystančioms šalims skiriami su klimatu susiję finansiniai 
srautai didėja, tačiau padengia tik dalį (mažiau kaip 5 proc.) sumos, kurios, kaip 
numatoma, besivystančioms šalims reikėtų keletui dešimtmečių;

3. primygtinai tvirtina, kad Durbane reikia sukurti nuoseklią su klimato kaita susijusią 
finansinę struktūrą, ypač siekiant užtikrinti, kad nebūtų finansavimo spragos po 2012 m.; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia ir naujų išteklių (pvz., finansinių sandorių 
mokesčio, specialiosios skolinimo teisės suteikimo, rinkliavų už laivybą (oro transportą)), 
ir veiksmingų teikimo mechanizmų;

4. pritaria tam, kad būtų sukurtas įsipareigojimų vykdymo mechanizmas siekiant užtikrinti, 
kad būtų veiksmingiau laikomasi įsipareigojimų, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimu, finansais, technologijomis ir gebėjimų stiprinimu; 

5. ragina paramos teikėjas pasižadėti skirti tam tikrą sumą lėšų Pasaulio aplinkos fondui 
papildyti ir remiantis šiuo fondu toliau skirti didelę pirmenybę Afrikos šalims ir skirti 
finansinius išteklius atsižvelgiant į šalių poreikius ir prioritetus; 

6. ragina įkurti fondą, iš kurio būtų apdovanojama ar paskatinama už išmetamųjų teršalų 
mažinimą tvariai valdant žemę, taip pat išsaugant miškus, tvariai valdant miškus, vengiant 
naikinti miškus, įveisiant miškus ir vystant tvarų žemės ūkį;

7. ragina Komisiją ir ES valstybes nares tinkamai susieti TVT ir klimato kaitą, t. y. į 
projektus ir programas, kuriais siekiama TVT, ir į visas platesnes skurdo mažinimo 
strategijas ir vystymosi politikos priemones įtraukti klimato kaitos poveikio ir 
prisitaikymo prie jos klausimus; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją patobulinti savo 
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finansinių ataskaitų teikimo priemonę, kad būtų lengviau atlikti ES įsipareigojimų dėl 
klimato finansinę analizę ir geriau įtraukti klimato klausimą į vystymosi politiką; 

8. primygtinai ragina sukurti institucinę sistemą, kuri turi padėti spręsti visus su technologijų 
kūrimu ir perdavimu susijusius klausimus, ypatingai daug dėmesio skirti vadinamajai 
tinkamai technologijai, kuri kuriama ypač atsižvelgiant į aplinkos, etinius, kultūrinius, 
socialinius, politinius ir ekonominius bendruomenės, kuriai ji numatoma, aspektus; ragina 
kurti patentų fondus, kai skirtingiems subjektams, pvz., įmonėms, universitetams ar 
tyrimų institutams, priklausančiais patentais, kurie yra bendrame fonde, leidžiama 
naudotis kitiems subjektams gamybos ar tolesnių tyrimų tikslais; taip pat nustatyti, kad 
besivystančios šalys turi teisę naudotis visomis Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių 
aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), lanksčiomis nuostatomis;

9. primena, kad, norint pasiekti pažeidžiamiausias bendruomenes, kurios stengiasi 
prisitaikyti prie klimato kaitos, ir padėti skurdžioms šalims priimti tvarias vystymosi 
strategijas, lemiamą reikšmę turi tik viešasis finansavimas; taip pat pabrėžia, kad Komisija 
ir valstybių narių vyriausybės turi užtikrinti, kad šis finansavimas papildytų esamus 
pagalbos tikslus, kaip nurodyta JTBKKK 4.3 straipsnyje; ragina Komisiją laikantis 
2007 m. gruodžio mėn. Balio veiksmų plano pateikti papildomo su klimatu susijusio 
finansavimo reikalavimus, kuriuos būtų galima pamatuoti, už juos atsiskaityti ir patikrinti;

10. atkreipia dėmesį į didžiulį atsinaujinančiosios energijos potencialą daugelyje 
besivystančių šalių; ragina ES ir jos valstybes nares vykdyti atsinaujinančiosios energijos 
projektus besivystančiose šalyse, suteikiant galimybes naudotis technologijomis, praktine 
patirtimi ir investicijomis;

11. primena, kad pagal principą „teršėjas moka“ siekiama teigiamo poveikio mažinant taršą, 
tačiau jį sunku taikyti besivystančiose šalyse; taigi ragina atidžiau spręsti šį klausimą 
teikiant su klimato kaita susijusį finansavimą besivystančioms šalims;

12. primena, kad, siekiant sumažinti naikinant miškus ir jiems nykstant išmetamų dujų kiekį, 
reikia pereiti nuo siauros procedūros, kai skaičiuojami su miškais susiję anglies dvideginio 
srautai, prie platesnio požiūrio, įskaitant tiesioginių ir netiesioginių miškų naikinimo 
veiksnių nustatymą remiantis konsultacijomis, panašiomis į konsultacijas, vykdomas 
pagal Savanorišką partnerystės susitarimą;

13. taip pat ragina ES užtikrinti, kad dėl miškų naikinimo ir nykimo susidarančių išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo programa (REDD+) apimtų apsaugos priemones, pagal kurias 
būtų užtikrinama, kad žmonių, gyvenančių miškuose, teisės nebūtų pažeidžiamos ir miškų 
nykimas būtų veiksmingai sustabdytas; ypač ragina, kad taikant REDD+ nebūtų pakenkta 
bet kokiai pažangai, kuri iki šiol buvo padaryta taikant FLEGT (Susitarimas dėl miškų 
teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena), visų pirma tokiais klausimais 
kaip miškų valdymas, paprotinių naudojimo teisių išaiškinimas ir pripažinimas;

14. mano, kad REDD finansavimo mechanizmas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į 
reikalavimus, susijusius su rezultatais, taip pat miškų valdymo, ir į Nagojos klimato kaitos 
konferencijoje (COP 10) priimtos Biologinės įvairovės konvencijos 2011 m. biologinės 
įvairovės veiksmų plane nustatytus tikslus;
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15. ragina Pasaulio banką užtikrinti, kad Banko portfelis būtų pažangus klimato požiūriu;

16. mano, kad norint deramai išspręsti šį klausimą, reikia atlikti tinkamus migracijos, kuri 
vyksta dėl klimato kaitos, tyrimus.


