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B7-0000/2009

az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió által az éghajlatváltozással 
foglalkozó koppenhágai konferencián követendő stratégiáról (COP 15)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményére (UNFCCC) és az 
ahhoz kapcsolódó Kiotói Jegyzőkönyvre,

– tekintettel az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) részes feleinek 
elkövetkező tizenötödik konferenciájára (COP15) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek 
találkozójaként szolgáló, a részes felek 2009. december 7. és 18. között, Koppenhágában, 
Dániában megrendezendő ötödik konferenciájára (COP/MOP 5),

– tekintettel a Parlament által 2008. december 17-én elfogadott, éghajlatváltozással és 
energiával kapcsolatos csomagra, különösen a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének 
továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 
23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1, és az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak 
megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről szóló, 2009. 
április 23-i 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra2,

– tekintettel az éghajlatváltozásról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2009. február 
4-i „2050: A jövő ma kezdődik – Az éghajlatváltozással foglalkozó jövőbeni integrált 
uniós politikára vonatkozó ajánlások”3, és a 2009. március 11-i, „Európai uniós stratégia 
egy átfogó éghajlat-változási megállapodásra Koppenhágában, és megfelelő finanszírozás 
biztosítása az éghajlat-változási politika számára”4 című állásfoglalásaira,

– tekintettel  a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett, az éghajlatváltozással foglalkozó 
koppenhágai konferencián követendő európai uniós stratégiával kapcsolatos, szóbeli 
választ igénylő, …sz. kérdésekre (COP 15) (O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 
– B7 0000/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az éghajlatváltozással kapcsolatos, 2012 utáni időszakra vonatkozó, átfogó 
nemzetközi megállapodásról szóló tárgyalások a tervek szerint 2009 decemberében 
Koppenhágában lezárulnak; mivel a megállapodásnak összhangban kell lennie azzal 
célkitűzéssel, melynek értelmében az általános globális éves felszíni középhőmérséklet-
növekedés legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet 

                                               
1 HL L 140., 2009.6.5., 63. o.
2 HL L 140., 2009.6.5., 136. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0042.
4 Elfogadott szövegek, P6-TA(2009)0121.
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(„a 2 °C-ra vonatkozó célkitűzés”),

B. mivel a 2 °C-ra vonatkozó célkitűzés elérése érdekében szükség van arra, hogy az ipari 
országok élen járjanak kibocsátásaik jelentős mértékű csökkentésében, és hogy a fejlődő 
országok is hozzájáruljanak e célkitűzés megvalósításához,

C. mivel jelentősen meg kell növelni a pénzügyi forrásokat annak érdekében, hogy a fejlődő 
országok megtehessék a szükséges csökkentési és hozzáigazodási intézkedéseket, ennek 
megfelelően forrásokat kell előirányozni abból a célból, hogy az éghajlatváltozást olyan 
szinten kezelhessük, mint amilyet a jelenlegi pénzügyi válság kezelése megkövetelt,

D. mivel az EU a közelmúltban fogadta el az említett éghajlati és energia-csomagot, amely 
az üvegházhatást okozó gázok 1990-es kibocsátási szintjéhez képest 2020-ra 20%-os 
egyoldalú csökkentést végrehajtó jogalkotási intézkedéseket tartalmaz, amellett a 
kötelezettségvállalás mellett, hogy ezt 30%-ra növeli, amennyiben Koppenhágában 
sikerül megfelelően nagyratörő és kötelező érvényű nemzetközi megállapodást kötni,

1. egyhangú fellépésre buzdítja az Európai Uniót annak érdekében, hogy a COP15 
konferencia tárgyalásain továbbra is megtartsa vezető szerepét, és nemzetközi partnereivel 
folytatott megbeszélésein a jövőben is nagyívű célkitűzéseket kövessen annak érdekében, 
hogy Koppenhágában olyan, ambiciózus nemzetközi megállapodás szülessen, amely 
összhangban van a tudomány legújabb fejleményeivel és a 2 °C-ra vonatkozó 
célkitűzéssel;

A kibocsátások csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások

2. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi megállapodásnak a „közös, de különböző felelősség” 
elvére kellene épülnie, melynek keretében az ipari országok élen járnak hazai 
kibocsátásaik csökkentésében, miközben a fejlődő országok és a feltörekvő gazdaságok –
különösen Kína, India és Brazília – a Bali cselekvési terv értelmében szintén 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenntartható fejlődés tekintetében nemzeti szinten 
megfelelő csökkentési tevékenységeket folytatnak, melyeket az ipari országokból 
származó technológiai, pénzügyi és kapacitásépítési transzferek – mérhető, nyomon 
követhető és ellenőrizhető módon – tesznek lehetővé és támogatnak;

3. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi megállapodásnak biztosítania kellene, hogy az ipari 
országok 2020-ra az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport negyedik 
értékelő jelentésében ajánlott, az 1990-es adatokhoz képest 25–40%-os csökkentési 
tartomány felső sávjának megfelelő szinten, kollektíven csökkentsék az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását, és szorgalmazza, hogy ezek belföldi csökkentések legyenek;
emlékeztet arra, hogy az EU és más ipari országok számára 2050-re az 1990-es 
adatokhoz képest legalább 80%-os, hosszú távú csökkentési célt kellene előírni;

4. ezenkívül emlékeztet azon ajánlására, amely szerint az éghajlati és energia csomagban 
elfogadott bizonyos elveket mintaként lehetne használni a nemzetközi megállapodás 
tekintetében, különösen az iparosodott országok kötelezettségvállalásainak kötelezően 
lineáris görbéjét, a hitelesített kibocsátáson alapuló differenciálást, és az éves 
helyreállítási tényezőnek történő megfelelés megerősített rendszerét;
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Finanszírozás

5. hangsúlyozza, hogy a koppenhágai megállapodás megfelelően ösztönözhetne egy olyan 
„zöld New Dealt”, amely fokozza a gazdasági növekedést, támogatja a zöld 
technológiákat és új munkahelyeket biztosít mind az ipari, mind a fejlődő országokban;
elismeri, hogy az állami szektor által a környezetbarát energetikai infrastruktúrába és a 
kiegészítő kutatásba és fejlesztésbe tett kezdeti befektetések a költségek csökkenését 
fogják eredményezni;

6. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívás kezelésében csak akkor 
fog minden ország aktívan részt vállalni, ha a fejlődő országok képesek lesznek 
fenntartható gazdasági növekedésre; ezért felszólít arra, hogy a fejlődéssel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra ténylegesen integrált politikai válaszok 
szülessenek;

7. hangsúlyozza, hogy az iparosodott országok felelősek azért, hogy a fejlődő országok 
számára megfelelő, fenntartható és kiszámítható pénzügyi és technikai támogatást 
nyújtsanak annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számukra az üvegházhatást okozó gáz 
általuk történő kibocsátásának csökkentése iránti kötelezettségvállalást, az 
éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodást, és az erdőirtásból és 
erdőpusztulásból származó kibocsátás csökkentését, továbbá a kapacitásépítés fokozását a 
éghajlatváltozással kapcsolatos jövőbeni nemzetközi megállapodás szerinti 
kötelezettségeknek való megfelelés céljából; kitart amellett, hogy e 
kötelezettségvállalásoknak kiszámítható finanszírozást kell nyújtaniuk az UNFCCC 
összefüggésében meghatározott mechanizmusok számára, amelyek kiegészítik a hivatalos 
fejlesztési támogatást (ODA), és függetlenek a tagállamok éves költségvetési eljárásaitól;

8. emlékeztet arra, hogy az EU-nak a fejlődő országok enyhítést célzó erőfeszítéseihez és 
alkalmazkodási szükségleteihez való együttes hozzájárulása 2020-ig nem lehet kevesebb 
évi 30 000 millió eurónál, amely összeg az éghajlatváltozás súlyosságának és a költségek 
szintjének ismeretében emelkedhet;

9. hangsúlyozza, hogy a kibocsátási jogoknak az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszerben 
(ETS) történő árverezése – közte a légi és tengeri közlekedésre vonatkozó árverezés –
révén létrejött bevétel jelentős részét arra a célra kellene előirányozni, hogy a fejlődő 
országoknak lehetőségük legyen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, illetve az ahhoz 
való alkalmazkodásra;

10. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi transzferek fenntartható módon való igénybevételének 
biztosítása érdekében alkalmazni kellene a fejlesztési politika során szerzett 
tapasztalatokat, illetve az olyan bevált alapelveket, mint a „a felelősségteljes 
kormányzás”;

11. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy erősítsék meg a meglévő éghajlati partnerségeket 
a fejlődő célországokkal, valamint hogy ahol ilyen még nem létezik, létesítsenek új 
partnerségeket, jelentősen nagyobb pénzügyi támogatást biztosítva a 
technológiafejlesztés és technológiatranszfer, a szellemi tulajdonról szóló 
megállapodások és az intézményi kapacitásépítés céljára;
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Globális szén-dioxid-piac

12. hangsúlyozva, hogy a piaci megoldások – köztük a globális szén-dioxid-piac kialakítása a 
kibocsátások felső határértékének megállapítására és kereskedelmére irányuló 
mechanizmusok vagy adóztatási rendszerek révén a fejlett országokban – a fejlődő 
országok esetében a közeljövőben nem alkalmazhatók, felszólítja az EU-t és partnereit a 
világban, hogy keressék meg az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer és az Egyesült 
Államokban és máshol használatos regionális vagy szövetségi kereskedelmi rendszerek 
közti jövőbeli kapcsolatok előmozdításának leghatékonyabb módját, ami a mérséklési 
lehetőségek számának növekedését, a piaci nagyságrend és likviditás javítását, végül 
pedig a források hatékonyabb elosztását eredményezné;

13. üdvözli a Kiotói Jegyzőkönyv tiszta fejlesztési mechanizmusát (CDM), amely lehetővé 
teheti a fejlődő országok számára, hogy kijussanak a szén-dioxid-piacra, valamint hogy 
modern és hatékony technológiákhoz jussanak; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 
iparosodott országok által a kibocsátás-csökkentési célok elérésére használt ellensúlyozás 
nem tartozhat a fejlődő országok valamely nemzetközi megállapodásból eredő, saját 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásuk csökkentésével kapcsolatos felelősségi körébe, és 
nem helyettesítheti a fejlődő országok számára juttatandó, mérséklést célzó 
tevékenységeikre irányuló pénzügyi és technológiai támogatást;

14. kitart továbbá amellett, hogy a projektek szigorú minőségi kritériumait a jövőbeli 
ellentételezési mechanizmusok részévé kell tenni annak megakadályozása érdekében, 
hogy iparosodott országok elvegyék a kis költségekkel járó csökkentés lehetőségét a 
fejlődő országoktól, továbbá e projektek magas színvonalát a kibocsátások olyan 
megbízható, ellenőrizhető és valós csökkentése révén kell szavatolni, ami ugyanakkor 
ezen országok fenntartható fejlődését is biztosítja;

A földhasználat megváltoztatása, erdőirtás és erdőpusztulás

15. úgy véli, hogy a fejlődő országok számára jelentős pénzügyi támogatást, valamint 
technikai és adminisztratív segítséget kell nyújtani annak érdekében, hogy a trópusi 
erdőterületek bruttó csökkenését legkésőbb 2020-ig megállítsák, és hogy a 2012 utáni 
időszakra vonatkozó globális éghajlatváltozási megállapodásról szóló nemzetközi 
tárgyalások folytatása szempontjából döntő jelentőségű lesz az ezen cél iránti 
elkötelezettség felmutatása;

16. támogatja a Bizottság javaslatát, hogy állandó finanszírozáson alapuló globális erdészeti 
szén-dioxid-mechanizmust (GFCM) hozzanak létre az ENSZ éghajlat-változási 
keretegyezménye (UNFCCC) keretében; felhívja a tagállamokat, hogy támasszák alá a 
globális erdőirtás megakadályozása melletti elkötelezettségüket azáltal, hogy az EU 
kibocsátás-kereskedelmi rendszerből (ETS) származó aukciós bevételek egy jelentős 
részét a fejlődő országokban az erdőirtás és erdőpusztulás csökkentésére különítik el;
felhívja továbbá a tagállamokat, hogy támogassák a Norvégia által tett finanszírozási 
javaslat átvételére irányuló bizottsági javaslatot és a kibocsátható mennyiségi 
egységekből származó jövőbeni aukciós bevételek egy részét különítsék el a GFCM 
részére;

17. felhívja az Európai Uniót, hogy ösztönözzön szigorú társadalmi és környezetvédelmi 
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szabványokat a REDD-kezdeményezés (az erdőirtás és az erdőpusztulás miatti 
kibocsátások csökkentése) tekintetében; felkéri az Európai Uniót, hogy támogassa azokat 
a REDD-mechanizmusokat, amelyek túlmutatnak a tiszta fejlesztési mechanizmusok 
jelenlegi projektjeinek megközelítésén – és amelyek az erdőirtás olyan eredendő okait 
kezelik, mint a helytelen kormányzás, a szegénység, a korrupció és a bűnüldözés hiánya –
azáltal, hogy helyi és nemzeti szinten támogatja a politikai és intézményi reformot;

Nemzetközi légi és tengeri közlekedés

18. kitart amellett, hogy a nemzetközi légi és tengeri közlekedési ágazatra is ugyanannak a 
célkitűzésnek kellene vonatkoznia, mint a többi iparágra, ennek révén az ágazat további 
bevételeket termelne, amikor a korlátozási és kereskedelmi rendszerek részévé válna;

19. tekintettel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) és a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) közti tárgyalások kudarcára, sürgeti az Európai Uniót, 
hogy tűzze ki célul a nemzetközi légi és tengeri közlekedés üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásainak a nemzetközi megállapodásba való bevonását, valamint törekedjen 
arra, hogy a megállapodás tartalmazzon egy a 2 °C fokra vonatkozó célkitűzéssel 
összhangban lévő, ambiciózus és kötelező érvényű csökkentési célt;

Az Európai Parlament küldöttsége

20. úgy véli, hogy az EU küldöttsége fontos szerepet játszik az éghajlatváltozásról szóló 
tárgyalásokon, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Parlament azon 
képviselői, akik a küldöttség tagjai, nem vehettek részt az EU koordinációs ülésein a 
részes felek korábbi konferenciáján; elvárja, hogy az Európai Parlament által delegált 
résztvevők Koppenhágában az ilyen üléseken részt vehessenek legalább megfigyelői 
státuszban, felszólalási joggal vagy anélkül;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és az Egyesült Nemzetek Szervezete 
éghajlat-változási keretegyezménye titkárságának azzal a kéréssel, hogy juttassa el azt az 
összes, EU-n kívüli szerződő félhez.


