
RE\788976BG.doc PE427.995v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

11.9.2009 B7-0000/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено вследствие  на въпроси с искане за устен отговор B7-0000/2009 и 
B7-0000/2009

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

относно стратегията на ЕС за Конференцията по изменение на климата в 
Копенхаген (COP 15)

Jo Leinen, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Chris Davies, Satu Hassi, Bas 
Eickhout, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Anna Rosbach
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните



PE427.995v01-00 2/6 RE\788976BG.doc

BG

B7-0000/2009

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС за 
Конференцията по изменение на климата в Копенхаген (COP 15)

Европейският парламент,

– като взе предвид Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по 
изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към нея,

– като взе предвид предстоящата петнадесета конференция на страните по Рамковата 
конвенция по изменение на климата (COP 15) и петата конференция — среща на 
страните по Протокола от Киото (COP/MOP 5), която ще се проведе в Копенхаген, 
Дания, от 7 до 18 декември 2009 г.,

– като взе предвид пакета от мерки за климата и енергетиката, приет от Парламента 
на 17 декември 2008 г., и по-специално Директива 2009/29/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 за изменение на Директива 2003/87/ЕО 
оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове на Общността1 и Решение № 406/2009/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-членки 
за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение 
на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 
2020 г.2,

– като взе предвид своите предишни резолюции относно изменението на климата, и 
по-специално тeзи от 4 февруари 2009 г. относно „2050: Бъдещето започва днес –
препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата“3 и от 11 
март 2009 г. относно „стратегия на ЕС за постигане на широкообхватно 
споразумение във връзка с изменението на климата в Копенхаген и относно 
адекватното предоставяне на финансиране за политиката за противодействие на 
изменението на климата“4,

– като взе предвид въпросите с искане за устен отговор ... към Комисията и Съвета 
относно стратегията на ЕС за Конференцията по изменение на климата в 
Копенхаген (COP 15) (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че се предвижда преговорите за широкообхватно международно 
споразумение за периода след 2012 г. във връзка с изменението на климата да 
приключат в Копенхаген през декември 2009 г.; като има предвид, че това 
споразумение следва да бъде съобразено с целта общото повишение на световната 

                                               
1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.
2 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136.
3 Приети текстове, P6-TA(2009)0042.
4 Приети текстове, P6-TA(2009)0121.
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средногодишна температура на повърхността да се ограничи на не повече от 2 °C 
над нивата преди началото на индустриализацията („целта за 2 °C“),

Б. като има предвид, че за постигането на целта от 2 °C е необходимо 
индустриализираните държави да поемат водеща роля, като намалят значително 
своите емисии, а развиващите се страни също дадат своя принос за постигането на 
горепосочената цел,

В. като има предвид, че е необходимо значително увеличаване на финансовите 
средства, което да позволи предприемането на мерки за облекчаване и адаптиране в 
развиващите се страни и че следователно за справяне с изменението на климата 
следва да се заделят средства в размер, подобен на този, който беше необходим за 
преодоляване на настоящата финансова криза,

Г. като има предвид, че ЕС прие горепосочения пакет от мерки за климата и 
енергетиката, който се състои от законодателни мерки за постигане до 2020 г. на 
едностранно намаление от 20 % на емисиите на парникови газове спрямо нивата от 
1990 г., с ангажимент да пристъпи към намаление от 30 %, ако в Копенхаген бъде 
договорено достатъчно амбициозно и задължително международно споразумение,

1. настойчиво призовава ЕС да говори с един глас, за да запази водещата си роля в 
преговорите на COP 15, както и да поддържа високо равнище на амбиция в 
разискванията със своите международни партньори, с цел постигането в Копенхаген 
на амбициозно международно споразумение, съобразено с последните постижения 
на науката и с целта за 2°C;

Задължения за намаляване на емисиите

2. подчертава, че международното споразумение следва да се основава на принципа 
за "обща, но диференцирана отговорност ", при което индустриализираните 
държави играят водеща роля, като намаляват своите национални емисии, а 
развиващите се страни и нововъзникващите икономики, в частност Китай, Индия и 
Бразилия, също поемат ангажимент, в съответствие с Плана за действие от Бали, да 
предприемат подходящи мерки за облекчаване на национално равнище, в контекста 
на устойчивото развитие, които се подкрепят и чието осъществяване е възможно -
по измерим, отчетен и проверим начин - с технологии, финансиране и изграждане 
на капацитет от индустриализираните държави;

3. напомня, че съгласно препоръките на Четвъртия доклад за оценка на 
Междуправителствената експертна група за изменение на климата, 
международното споразумение следва да осигури колективно намаляване на 
емисиите на парникови газове в индустриализираните държави от порядъка на по-
високите стойности на набелязания за 2020 г. диапазон от 25-40% в сравнение с 
1990 г., и призовава съответните намаления да се осъществяват на национално 
равнище; напомня, че по отношение на ЕС и на другите индустриализирани 
държави следва да се постави дългосрочна цел за намаляване на емисиите от поне 
80 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г.;

4. припомня, още повече, своята препоръка за това някои принципи, приети в рамките 
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на климатичния пакет да се използват като основа за международното 
споразумение, и по-специално обвързващата линейна пътека за ангажиментите на 
индустриализираните държави, диференцирането въз основа на проверени емисии 
и засиления режим за спазване на годишния фактор за намаляване на емисиите;

Финансиране

5. подчертава, че едно споразумение от Копенхаген може да предостави необходимия 
стимул за един „зелен“ Нов курс, който да засили икономическия растеж, да 
насърчи зелените технологии и да осигури тези нови работни места както в ЕС, 
така и в развиващите се страни; признава, че първоначалните инвестиции от 
обществения сектор в инфраструктури за зелена енергия и в допълнителна 
изследователска и развойна дейност ще доведат до понижаване на цените;

6. подчертава, че активното участие на всички държави при справянето с 
произтичащите от изменението на климата предизвикателства може да бъде 
постигнато единствено при условие че развиващите се страни могат да поддържат 
устойчиво икономическо развитие; следователно призовава за по-същностно 
интегрирани политики в отговор на предизвикателствата, свързани с развитието и 
климата;

7. подчертава отговорността на индустриализираните държави да предоставят 
достатъчна, устойчива и предвидима финансова и техническа помощ на 
развиващите се страни, която да им позволи да поемат ангажимент за намаляване 
на своите емисии на парникови газове, да се адаптират към последиците от 
изменението на климата и да ограничат емисиите в резултат на обезлесяване и 
деградация на горите, както и да повишат изграждането на капацитет с цел да 
изпълнят задълженията съгласно бъдещото международно споразумение във 
връзка с изменението на климата; настоява, че тези ангажименти трябва да 
осигуряват предвидимо финансиране за механизми, създадени в контекста на 
РКООНИК, които в допълнение към официалната помощ за развитие и независими 
от годишните бюджетни процедури в държавите-членки;

8. напомня, че колективният принос на ЕС за усилията за смекчаване, полагани от 
развиващите се страни и техните потребности от мерки за адаптация следва да 
възлиза на не по-малко от 30 милиарда евро годишно до 2020 г., сума, която може 
да се увеличи с нарастването на новите познания, придобити относно сериозността 
на изменението на климата и размера на свързаните с него разходи;

9. подчертава, че съществена част от доходите, получени от търговете за сертификати 
в схемата на ЕС за търговия с емисии, включително търгове за въздушен и морски 
транспорт, следва да бъде отделена за подпомагане на развиващите се страни в 
борбата им срещу изменението на климата и адаптирането им към него;

10. подчертава, че за да се гарантира, че финансовите трансфери се използват по 
устойчив начин, следва да бъдат прилагани опитът от политиките за развитие и 
установени принципи като този на "добро управление";

11. призовава ЕС и държавите-членки да засилят съществуващото между тях и 
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съответните развиващи се страни сътрудничество в областта на климата и да 
създадат нови партньорства, когато такива не съществуват, като предоставят 
значително увеличена финансова подкрепа за разработването и трансфера на 
технологии, споразумения относно интелектуалната собственост и изграждането на 
институционален капацитет;

Световен пазар на въглеродни емисии

12. като изтъква, че пазарните решения, включително разработването на световен 
пазар на въглеродни емисии, посредством механизми на ограничения и търговия 
или схеми на данъчно облагане в развитите страни, не са решение за развиващите 
се страни в близко бъдеще, призовава ЕС и неговите партньори по света да намерят 
най-ефективния начин за насърчаване в бъдеще на връзки между схемата на ЕС за 
търговия с емисии и регионални и федерални схеми за търгуване в САЩ и другаде, 
което би осигурило по-голямо разнообразие на възможностите за намаляване на 
емисиите, по-добър мащаб и ликвидност на пазара и в крайна сметка по-ефикасно 
разпределяне на ресурсите;

13. приветства Механизма за чисто развитие към Протокола от Киото като възможен 
начин да се даде възможност на развиващите се страни да участват в пазара на 
въглеродни емисии и да им бъдат предоставени модерни и ефикасни технологии;
при все това подчертава, че употребата на компенсаторни механизми с цел 
постигането на целите за намаляване на емисиите от страна на 
индустриализираните страни не може да бъде част от отговорностите на 
развиващите се страни за смекчаване на последиците от техните емисии на 
парникови газове в международно споразумение относно изменението на климата и 
не може да замести оказването на финансова и техническа подкрепа на 
развиващите се страни за техните действия за смекчаване на последствията;

14. поради това настоява, че в бъдещите механизми за компенсация трябва да бъдат 
включени строги правила за качество на проектите, за да се избегне възможността 
индустриализираните държави да се възползват от евтините варианти за 
намаляване вместо развиващите се страни и да се гарантира висок стандарт на тези 
проекти с надеждни, проверими и реални допълнителни намалявания на емисиите, 
което също така осигурява устойчиво развитие в тези страни;

Промяна на предназначението на земята, обезлесяване и деградация на горите

15. счита, че на развиващите се страни трябва да се осигури значителна финансова 
подкрепа, както и техническа и административна помощ, за спирането на общото 
обезлесяване на тропическите гори най-късно до 2020 г. и че засвидетелстването на 
ангажираност за постигането на тази цел ще бъде решаващо в международните 
преговори за цялостно световно споразумение по въпросите на климата за периода 
след 2012 г.;

16. подкрепя предложението на Комисията за създаване на Глобален механизъм за 
въглеродни емисии в горите (GFCM) по Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата (РКОНИК), основан на схема за постоянно 
финансиране; призовава държавите-членки да поддържат ангажимента си за 
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спиране на световното обезлесяване и деградацията на горите като отделят 
значителна част от доходите от търговете в схемата на ЕС за търговия с емисии за 
намаляване на обезлесяването и деградацията на горите в развиващите се страни;
призовава държавите-членки да подкрепят предложението на Комисията за 
одобряване на предложението за финансиране, представено от Норвегия, и за 
предвиждане на част от бъдещите постъпления от търговете на определените 
количествени единици за GFCM;

17. призовава ЕС да насърчава строгите социални и екологични стандарти за 
намаляването на емисиите от обезлесяване и деградация; призовава ЕС да 
подкрепи механизмите за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация, 
които излизат извън рамките на текущия проектен подход на Механизма за чисто 
развитие и които са насочени към причините за обезлесяването, като например 
лошото управление, бедността, корупцията и липсата на правоприлагане, като 
подкрепя реформирането на политиките и на институциите както на местно, така и 
на национално равнище;

Международен въздушен и морски транспорт

18. настоява, че международният въздушен и морски транспорт следва да подлежат на
стремежа за постигане на същите цели като останалите промишлени отрасли, като 
генерират допълнителни средства от търгове, когато са включени в системи на 
ограничения и търговия;

19. настоятелно призовава ЕС - с оглед провала на преговори между Международната 
организация за гражданска авиация и Международната морска организация - да се 
стреми към включването на емисиите на парникови газове от международния 
въздушен и морски транспорт в международното споразумение, като включи 
амбициозна цел за намаляване на емисиите, в съответствие с целта за 2°C;

Делегация на Европейския парламент

20. счита, че делегацията на ЕС играе важна роля в тези преговори относно 
изменението на климата и следователно намира за недопустим факта, че членовете 
на Европейския парламент, участващи в тази делегация, не са били в състояние да 
присъстват на координационните срещи на ЕС на предишната конференция на 
страните по конвенцията; очаква участниците от Европейския парламент да 
получат достъп до такива срещи в Копенхаген, най-малко със статут на 
наблюдатели, с или без право на изказване;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на Секретариата 
на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, с молба тя 
да бъде разпространена до всички страни по конвенцията, които не са членки на ЕС.


