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B7-0000/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos Kopenhagos konferencijoje klimato 
kaitos klausimu (angl. COP 15)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JT BKKK) ir JT 
BKKK Kioto protokolą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 7–18 d. Kopenhagoje (Danija) vyksiančią 15-ąją JT 
BKKK šalių konferenciją (angl. COP 15) ir į 5-ąjį Kioto protokolo šalių susitikimą (angl. 
COP/MOP 5),

– atsižvelgdamas į klimato ir energetikos teisės aktų rinkinį, kurį Parlamentas patvirtino 
2008 m. gruodžio 17 d., visų pirma į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2009/29/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, siekiant 
patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemą1, taip pat į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas2,

– atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl klimato kaitos, ypač į 2009 m. vasario 4 
d. rezoliuciją „2050 m.: ateitis prasideda šiandien – rekomendacijos dėl būsimos 
integruotos ES kovos su klimato kaita politikos“3 ir į 2009 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl 
ES strategijos ruošiantis išsamiam klimato kaitos susitarimui Kopenhagoje ir tinkamo 
kovos su klimato kaita politikos finansavimo4,

– atsižvelgdamas į ... klausimus žodžiu Komisijai ir Tarybai dėl ES strategijos Kopenhagos 
konferencijoje klimato kaitos klausimu (angl. COP 15) (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-
0000/2009 – B7-0000/2009),,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2009 m. gruodžio mėn. Kopenhagoje turėtų baigtis derybos dėl išsamaus 
tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos laikotarpiui po 2012 m.; Kadangi šio susitarimo 
nuostatos turi derėti su tikslu užtikrinti, kad bendra vidutinė metinė žemės paviršiaus 
temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2°C, palyginti su iki pramoninio laikotarpio lygiu 
(vadinamasis 2°C tikslas),

B. kadangi norint įgyvendinti šį 2°C tikslą, būtina, kad pramoninės šalys imtųsi iniciatyvos 
ženkliai sumažinti savo išmetamą teršalų kiekį, o besivystančios šalys taip pat prisidėtų 

                                               
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 63.
2 OL L 140, 2009 6 5, p. 136.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0042.
4 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0121.
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prie šio tikslo siekimo,

C. kadangi reikia skirti daug daugiau finansinių išteklių, kad besivystančios šalys, 
siekdamos mažinti klimato kaitos poveikį ir prisitaikyti prie jos, galėtų imtis būtinų 
veiksmų, taigi reikia skirti maždaug tiek išteklių su klimato kaita susijusioms problemos 
spręsti, kiek jų reikėjo su dabartinė finansų krize susijusioms problemoms spręsti,

D. kadangi ES patvirtino minėtą klimato ir energetikos teisės aktų rinkinį, kurį sudaro 
teisinės priemonės, kuriomis siekiama įgyvendinti vienašalį įsipareigojimą iki 2020 m., 
palyginti su 1990 m. lygiu, 20 proc. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, taip pat įsipareigojimą šį kiekį mažinti 30 proc., jei Kopenhagoje būtų 
susitarta dėl pakankamai ambicingo ir privalomo tarptautinio susitarimo,

1. ragina ES laikytis bendros pozicijos, kad ji per derybas Kopenhagos konferencijoje 
klimato kaitos klausimu (angl. COP 15) ir toliau atliktų svarbiausią vaidmenį, ir 
neatsisakyti didelių siekių diskutuojant su tarptautiniais partneriais, kad Kopenhagoje būtų 
pasirašytas ambicingas tarptautinis susitarimas, kurio nuostatos atitiktų naujausias mokslo 
naujoves ir derėtų su 2°C tikslu;

Įsipareigojimai mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

2. pabrėžia, kad tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos turėtų būti grindžiamas bendros, 
bet diferencijuotos atsakomybės principu, pagal kurį pramoninės valstybės imtųsi 
iniciatyvos mažinti teršalų išmetimą šalies viduje, o besivystančios šalys ir sparčiai 
besivystančios ekonomikos šalys, visų pirma Kinija, Indija ir Brazilija, vadovaudamosi 
Balio veiksmų planu ir siekdamos užtikrinti tvarų vystymąsi, taip pat įsipareigotų, imtis 
nacionaliniu lygmeniu tinkamų klimato kaitos poveikio mažinimo veiksmų, o pramoninės 
valstybės jas remtų ir sudarytų joms sąlygas tokiais būdais, kuriuos būtų galima 
išmatuoti, nurodyti ataskaitose ir patikrinti, t. y. teiktų technologijas ir finansavimą ir 
ugdytų šių šalių gebėjimus;

3. primena, kad turi būti sudarytas toks tarptautinis susitarimas, pagal kurį būtų užtikrinama, 
kad iki 2020 m. pramoninės šalys bendrai sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį procentiniu dydžiu (palyginti su 1990 m. lygiu), kuris būtų artimas 
viršutinei 25–40 % intervalo ribai, kaip rekomenduoja Tarptautinė klimato kaitos 
komisija savo 4-joje įvertinimo ataskaitoje ir ragina siekti, kad šis kiekis būtų mažinamas 
šalies viduje; primena, kad ilgalaikis tikslas, kurio siekti įsipareigotų ES ir kitos 
pramoninės šalys, turėtų būti siekis 2050 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį 80 %, palyginti su 1990 m;

4. be to, primena savo rekomendaciją, kad tam tikri klimato ir energetikos teisės aktų 
rinkinyje įtvirtinti principai turėtų būti naudojami kaip pagrindas sudarant tarptautinį 
susitarimą, visų pirma numatant pramoninių valstybių įsipareigojimų kitimą pagal 
privalomą linijinę trajektoriją ir diferencijavimą remiantis patikrintu šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekiu, taip pat numatant griežtesnį metinio mažinimo koeficiento 
laikymosi režimą;

Finansavimas
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5. pabrėžia, kad priėmus susitarimą Kopenhagoje galima būtų suteikti reikiamų paskatų 
Naujajam ekologiniam planui, pagal kurį būtų skatinamas ekonomikos augimas, 
propaguojamos ekologiškos technologijos ir užtikrinamas naujų darbo vietų kūrimas ir 
pramoninėse, ir besivystančiose šalyse; pripažįsta, kad viešojo sektoriaus tiesioginės 
investicijos į ekologiškos energijos infrastruktūrą ir papildomus mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą sumažins sąnaudas;

6. pabrėžia, kad aktyvus visų šalių dalyvavimas sprendžiant su klimato kaita susijusias 
problemas bus įmanomas tik tuomet, jei pramoninių šalių ekonomika ir toliau augs 
tvariai; taigi, ragina vykdyti iš tiesų integruotą politiką, kad būtų galimą spręsti su plėtra 
ir klimato kaita susijusias problemas;

7. pabrėžia pramoninių šalių atsakomybę teikti tinkamą, tvarią ir nuspėjamą finansinę ir 
techninę paramą besivystančioms šalims, kad pastarosios galėtų įsipareigoti mažinti savo 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, prisitaikyti prie klimato kaitos 
pasekmių ir mažinti išmetamų dujų kiekį, susijusį su miškų kirtimu ir nykimu, taip pat 
galėtų įsipareigoti sustiprinti pajėgumus, kad besivystančios šalys galėtų vykdyti 
įsipareigojimus, prisiimtus pagal būsimą tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos;
primygtinai reikalauja, kad prisiimant šiuos įsipareigojimus taip pat būtų numatomas 
nuspėjamas finansavimas, skirtas priemonėms, kurios patvirtintos pagal Jungtinių Tautų 
bendrąją klimato kaitos konvenciją (JT BKKK) ir kurios papildo oficialiąją vystymosi 
pagalbą (OVP) ir nėra įtrauktos į metines valstybių narių biudžeto procedūras;

8. primena, kad iki 2020 m. bendras ES indėlis, siekiant padėti besivystančioms šalims 
mažinti klimato kaitos poveikį ir prie jos prisitaikyti, neturėtų būti mažesnis nei 30 mlrd. 
eurų per metus ir kad šis skaičius dar gali būti didinamas sukaupus daugiau žinių apie 
klimato kaitos problemos rimtumą ir apie su klimato kaita susijusių sąnaudų mastą;

9. pabrėžia, kad didelė dalis pajamų, gautų pardavus leidimus ES prekybos taršos leidimais 
sistemos aukcione, įskaitant aviacijos ir jūrų transporto sektoriams skirtus leidimus, turi 
būti skirta padėti besivystančioms šalims kovoti su klimato kaita ir prie jos prisitaikyti;

10. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti, jog pervedamos finansinės lėšos naudojamos tvariai, 
reikia pasinaudoti patirtimi, sulaupta įgyvendinant vystymosi politiką, taip pat taikyti 
tokius jau įtvirtintus principus, kaip antai, gero valdymo principas;

11. ragina ES ir valstybes nares tvirtinti savo dabartines partnerystes su besivystančiomis 
šalimis, skirtas klimato kaitos klausimams spręsti, ir sudaryti naujas parterystes, jei jos 
dar nesudarytos, siekiant teikti daug didesnę finansinę paramą technologijų plėtrai ir 
perdavimui, pasirašyti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos susitarimus ir ugdyti 
institucijų gebėjimus;

Pasaulinės anglies dioksido rinka

12. pabrėždamas, kad rinkos sprendimai, įskaitant pasaulinės anglies dioksido rinkos plėtrą 
numatant didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos 
sistemas ar mokesčių sistemas besivystančiose šalyse, nėra tinkami ir netolimoje ateityje 
besivystančioms šalims priimtini sprendimai, ragina ES ir jos pasaulinius partnerius 
ieškoti veiksmingesnių būdų, kuriais būtų galima ateityje susieti ES šiltnamio efektą 
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sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą (ES ŠESD ILPS) su regioninėmis 
arba federalinėmis leidimų prekybos sistemomis JAV ir kitose šalyse, taigi taip būtų 
užtikrinama didesnė taršos mažinimo būdų įvairovė, būtų plečiama rinka ir didėtų jos 
likvidumas, be to būtų veiksmingiau paskirstomi ištekliai; 

13. palankiai vertina Kioto protokolo Švarios plėtros mechanizmą (angl. CDM) kaip 
priemonę, kuria pasinaudoję besivystančios šalys galėtų dalyvauti anglies dioksido 
rinkoje ir įgytų galimybę diegti naujas ir veiksmingas technologijas; tačiau pabrėžia, kad 
kompensavimo priemonės, kurias pramoninės šalys taiko, siekdamos įgyvendinti savo 
išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslus, pagal tarptautinį klimato kaitos susitarimą negali 
tapti besivystančių šalių atsakomybe, susijusia su jų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio mažinimu, taip pat pabrėžia, kad šios priemonės negali pakeisti 
finansinės ir techninės paramos, teikiamos besivystančioms šalims, kad jos galėtų vykdyti 
savo klimato kaitos mažinimo veiksmus;

14. taigi primygtinai reikalauja, kad būsimoms kompensavimo priemonėms būtų taikomi 
griežti projektų kokybės kriterijai, siekiant, jog pramoninės šalys iš besivystančių šalių 
neatimtų galimybių pigiai mažinti išmetamų dujų kiekį ir, be to, turi būti užtikrinami 
aukšto lygio standartai tokiems projektams, kuriais būtų patikimai, patikrinamai ir tikrai 
sumažinamas išmetamų dujų kiekis ir kuriais būtų padedama tvariai plėtrai tokiose 
šalyse;

Žemės naudojimo paskirties keitimas, miškų kirtimas ir miškų nykimas

15. mano, kad reikia skirti reikšmingą finansinę paramą, taip pat techninę ir administracinę 
paramą, besivystančioms šalims siekiant vėliausia iki 2020 m. pristabdyti didelio masto 
atogrąžų miškų naikinimą, taip pat mano, kad būtų itin svarbu pademonstruoti šį 
įsipareigojimą tarptautinėse derybose dėl pasaulinio išsamaus susitarimo dėl klimato po 
2012 m.;

16. pritaria Komisijos pasiūlymui laikantis Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JT BKKK) sukurti nuolatinio finansavimo sistema paremtą pasaulinį miškų 
anglies mechanizmą (angl. GFCM); ragina valstybes nares laikytis savo įsipareigojimo 
stabdyti miškų kirtimą ir miškų nykimą pasaulio mastu ir skirti didelę dalį pajamų, gautų 
pardavus leidimus ES prekybos taršos leidimais sistemos aukcione, kad besivystančiose 
šalyse mažėtų miškų kirtimas ir miškų nykimas; ragina valstybes nares pritarti Komisijos 
pasiūlymui priimti Norvegijos pasiūlymą dėl finansavimo ir dalį nustatytosios normos 
vienetų leidimų aukcionų pajamų skirti pasauliniam miškų anglies mechanizmui;

17. ragina ES populiarinti socialinius ir aplinkosaugos taršos mažinimo dėl miškų naikinimo 
ir nykimo (angl. REDD) standartus; ragina ES remti REDD priemones, kuriomis būtų 
siekiama daugiau nei pagal galiojantį Švarios plėtros mechanizmą (angl. CDM) ir kurias 
taikant būtų šalinamos miškų nykimo priežastys, pavyzdžiui, netinkamas valdymas, 
skurdas, korupcija ir nepakankamas teisės aktų įgyvendinimas, remiama politinė ir 
institucinė reforma vietos ir nacionaliniu lygmenimis;

Tarptautinė aviacija ir jūrų transportas

18. primygtinai reikalauja, kad tarptautinės aviacijos ir jūrų transporto sektoriams būtų 
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nustatyti tokie patys tikslai kaip ir kitoms pramonės šakoms, taigi šiuos sektorius įtraukus 
į didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos sistemas 
būtų gaunama papildomų pajamų iš aukcionų;

19. atsižvelgdamas į nepavykusias derybas su Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija 
(TCAO) Tarptautinės jūrų organizacija (TJO), ragina ES siekti, kad tarptautinės aviacijos 
ir jūrų transporto sektorių išmetamas dujų kiekis būtų įtrauktas į tarptautinį susitarimą, 
įskaitant ambicingą privalomą išmetamo dujų kiekio mažinimo tikslą, kuris derėtų su 2°C 
tikslu;

Europos Parlamento delegacija

20. mano, kad ES delegacija šiose derybose dėl klimato kaitos atlieka svarbų vaidmenį, taigi 
mano, kad nepriimtina, jog šiai delegacijai priklausantys Europos Parlamento nariai 
negalėjo dalyvauti ES koordinatorių posėdžiuose ankstesnės Konvencijos šalių 
konferencijos metu; tikisi, kad tokiuose posėdžiuose Kopenhagoje Europos Parlamento 
atstovai galės dalyvauti bent stebėtojų teisėmis ir turės teisę išsakyti nuomonę ar jos 
neturės;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 
sekretoriatui su prašymu perduoti ją visoms susitariančioms šalims, kurios nėra ES narės.


