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B7-0000/2009

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia UE pentru Conferința de la 
Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15)

Parlamentul European,

– având în vedere Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite referitoare la schimbările 
climatice (CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la CCONUSC,

– având în vedere cea de-a cincisprezecea Conferință a părților (COP 15) participante la 
CCONUSC și cea de-a cincea Conferință a părților ce servește drept Reuniune a părților 
participante la Protocolul de la Kyoto (COP/MOP 5), care urmează să aibă loc la 
Copenhaga, Danemarca, între 7 și 18 decembrie 2009,

– având în vedere pachetul privind clima și energia, adoptat de Parlament la 17 decembrie 
2008, în special Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii 
sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră1 și 
Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să 
respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până 
în 20202,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind schimbările climatice, în special cea din 
4 februarie 2009 intitulată „2050: Viitorul începe azi - recomandări privind viitoarea 
politică integrată a UE în domeniul schimbărilor climatice”3 și cea din 11 martie 2009 
referitoare la strategia UE pentru un acord cuprinzător la Copenhaga privind schimbările 
climatice și adoptarea de dispoziții adecvate pentru finanțarea politicii privind schimbările 
climatice4,

– având în vedere întrebările cu solicitare de răspuns oral din … adresate Comisiei și 
Consiliului în legătură cu strategia UE pentru Conferința de la Copenhaga privind 
schimbările climatice (COP 15) (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât negocierile pe marginea unui acord internațional global privind schimbările 
climatice pentru perioada de după 2012 urmează să fie încheiate la Copenhaga în 
decembrie 2009; întrucât acordul ar trebui să fie în concordanță cu obiectivul de limitare 
a creșterii globale a temperaturii medii anuale la suprafață la 2°C peste nivelurile 

                                               
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 63.
2 JO L 140, 5.6.2009, p. 136.
3 Texte adoptate, P6-TA(2009)0042.
4 Texte adoptate, P6-TA(2009)0121.
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preindustriale („obiectivul de  2°C”);

B. întrucât în vederea atingerii obiectivului de 2°C este necesar ca țările industrializate să își 
asume rolul de lider în ceea ce privește reducerea semnificativă a emisiilor interne și 
țările în curs de dezvoltare să contribuie și ele la atingerea acestui obiectiv;

C. întrucât este nevoie de mult mai multe resurse financiare pentru a permite aplicarea 
măsurilor de atenuare și adaptare necesare în țările în curs de dezvoltare, astfel încât 
pentru combaterea schimbărilor climatice ar trebui alocate resurse similare cu cele care 
au fost necesare pentru soluționarea crizei financiare actuale;

D. întrucât UE a adoptat pachetul privind clima și energia, menționat anterior, care constă 
din măsuri legislative de aplicare a unei reduceri unilaterale de 20% a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, comparativ cu nivelurile din 1990, până în 2020, asumându-și 
angajamentul să ajungă la o reducere de 30% în cazul în care la Copenhaga se va încheia 
un acord internațional suficient de ambițios și cu caracter obligatoriu,

1. îndeamnă UE să adopte o poziție unitară pentru a-și menține rolul de lider în negocierile 
din cadrul COP 15 și să susțină obiective ambițioase în discuțiile sale cu partenerii 
internaționali pentru a se ajunge la un acord internațional ambițios la Copenhaga, conform 
celor mai recente evoluții științifice și în concordanță cu obiectivul de 2°C;

Angajamente de reducere a emisiilor

2. subliniază faptul că acordul internațional ar trebui să se bazeze pe principiul 
„responsabilității comune, dar diferențiate”, conform căruia țările industrializate preiau 
conducerea în ceea ce privește reducerea emisiilor lor interne, în timp ce țările în curs de 
dezvoltare și economiile emergente, în special China, India și Brazilia, se obligă, de 
asemenea, în conformitate cu Planul de acțiune de la Bali, să ia la nivel național măsurile 
adecvate de atenuare, în contextul dezvoltării durabile, sprijinite și înlesnite, într-o 
manieră măsurabilă, raportabilă și verificabilă, de tehnologie, finanțare și construirea de 
capacitate din țările industrializate;

3. reamintește că acordul internațional ar trebui să garanteze o reducere colectivă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră în țările industrializate la un nivel care să se apropie de limita 
superioară a intervalului de 25-40% pentru anul 2020 față de anul 1990, conform 
recomandării din cadrul celui de-al patrulea raport de evaluare al Comitetului 
Interguvernamental pentru Schimbări Climatice  (IPCC 4AR), iar această reducere să se 
realizeze pe plan intern; reamintește că ar trebui stabilit un obiectiv de reducere pe termen 
lung pentru UE și celelalte țări industrializate, de cel puțin 80% până în 2050 comparativ 
cu 1990;

4. reamintește, în plus, recomandarea sa ca anumite principii adoptate în cadrul pachetului 
privind clima și energia să fie utilizate ca model pentru acordul internațional, în special 
foaia de parcurs liniară, cu caracter obligatoriu, aplicabilă angajamentelor țărilor 
industrializate, diferențierea pe baza emisiilor verificate și un sistem consolidat de 
respectare a unui factor anual de reducere;

Finanțare
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5. subliniază că un acord la Copenhaga ar putea oferi impulsul necesar pentru încheierea 
unui „Nou acord ecologic”, impulsionând creșterea economică, promovând tehnologiile 
ecologice și garantând noi locuri de muncă atât în țările industrializate, cât și în cele în 
curs de dezvoltare; recunoaște că investițiile inițiale ale sectorului public într-o 
infrastructură energetică ecologică și în continuarea cercetării și dezvoltării va conduce la 
reducerea costurilor;

6. subliniază că participarea activă a tuturor țărilor la acțiunile de combatere a schimbărilor 
climatice va deveni o realitate doar dacă țările în curs de dezvoltare vor putea menține o 
creștere economică durabilă; din acest motiv, solicită răspunsuri politice cu un grad de 
integrare sporit atunci când se au în vedere provocările legate de dezvoltare și climă;

7. subliniază responsabilitatea țărilor industrializate de a acorda sprijin financiar și tehnic 
suficient, durabil și previzibil țărilor în curs de dezvoltare, pentru a le permite să își 
asume angajamente privind reducerea emisiilor lor de gaze cu efect de seră, să se 
adapteze la efectele schimbărilor climatice și să reducă emisiile cauzate de despăduriri și 
degradarea pădurilor, precum și să-și accelereze consolidarea capacității în vederea 
îndeplinirii obligațiilor aferente unui viitor acord internațional privind schimbările 
climatice; insistă asupra faptului că astfel de angajamente trebuie să prevadă o finanțare 
previzibilă a mecanismelor instituite în contextul CCONUSC, care se adaugă la Asistența 
Oficială pentru Dezvoltare (ODA) și sunt independente de procedurile bugetare anuale 
ale statelor membre;

8. reamintește că nivelul total al contribuției colective a UE la eforturile de atenuare și la 
necesitățile de adaptare ale țărilor în curs de dezvoltare ar trebui să se ridice la cel puțin 
30 000 milioane EUR pe an până în 2020, un nivel care ar putea crește în funcție de noile 
informații obținute cu privire la gravitatea schimbărilor climatice și la amploarea 
costurilor acestora;

9. subliniază că o mare parte a veniturilor generate în urma licitațiilor din cadrul sistemului 
UE de comercializare a cotelor de emisie, inclusiv a licitațiilor în domeniul 
transporturilor aeriene și maritime, ar trebui alocată pentru măsuri care să le permită 
țărilor în curs de dezvoltare să lupte împotriva schimbărilor climatice și să se adapteze la 
acestea;

10. subliniază că, pentru a garanta faptul că transferurile financiare sunt folosite într-o 
manieră durabilă, ar trebui să se recurgă la experiențele acumulate în cadrul politicii de 
dezvoltare și să se aplice principii consacrate precum cel al „bunei guvernări”;

11. invită UE și statele sale membre să consolideze parteneriatele existente în domeniul 
climei cu țările în curs de dezvoltare și să încheie noi parteneriate acolo unde acestea nu 
există, furnizând sprijin financiar crescut în mod semnificativ pentru dezvoltarea și 
transferul de tehnologie, acorduri privind drepturile de proprietate intelectuală și 
construirea de capacitate instituțională;

O piață mondială a carbonului

12. subliniind faptul că soluțiile de pe piață, inclusiv dezvoltarea unei piețe mondiale a 
carbonului, prin mecanisme de limitare și comercializare sau regimuri de impozitare în 
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țările în curs de dezvoltare, nu reprezintă soluția pe termen scurt pentru țările în curs de 
dezvoltare, invită UE și partenerii săi globali să găsească modalitatea cea mai eficace 
pentru promovarea viitoarelor legături dintre sistemul de comercializare a cotelor de 
emisie al UE și sistemele de comercializare regionale sau federale din SUA și alte zone, 
ceea ce ar deschide perspectiva unei mai mari diversități a opțiunilor de reducere a 
emisiilor, a unei dimensiuni mai adecvate a pieței și a lichidităților și, în final, a unei 
alocări mai eficiente a resurselor;

13. salută Mecanismul de dezvoltare nepoluantă din cadrul Protocolului de la Kyoto ca un 
posibil mijloc care le-ar permite țărilor în curs de dezvoltare să participe pe piața 
carbonului și să beneficieze de tehnologii moderne și eficiente; subliniază, cu toate 
acestea, că utilizarea compensațiilor pentru a îndeplini obiectivele de reducere a emisiilor 
de către țările industrializate nu poate face parte din responsabilitățile țărilor în curs de 
dezvoltare de a-și atenua emisiile de gaze cu efect de seră în cadrul unui acord 
internațional cu privire la schimbările climatice și nici nu poate înlocui sprijinul financiar 
și tehnologic acordat țărilor în curs de dezvoltare pentru acțiunile lor de reducere a 
emisiilor;

14. insistă, de asemenea, ca viitoarele mecanisme de compensare să cuprindă criterii 
calitative riguroase în ceea ce privește proiectele, pentru a evita ca țările industrializate 
să-și însușească opțiunile ieftine de reducere de la țările în curs de dezvoltare și pentru a 
garanta că aceste proiecte răspund unor standarde înalte, realizând reduceri suplimentare 
fiabile, verificabile și reale ale emisiilor care să permită, de asemenea, o dezvoltare 
durabilă a acestor țări;

Schimbarea exploatării terenurilor, despăduririle și degradarea pădurilor

15. consideră că țările în curs de dezvoltare trebuie să beneficieze de un sprijin financiar 
semnificativ, precum și de asistență tehnică și administrativă pentru a pune capăt, cel 
târziu până în 2020, despăduririlor masive ale pădurii tropicale și că demonstrarea 
angajamentului în acest sens va fi decisivă în cadrul negocierilor internaționale pe 
marginea unui acord mondial global privind clima pentru perioada de după 2012;

16. sprijină propunerea Comisiei de creare a unui mecanism mondial privind carbonul 
forestier (MMCF) în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite referitoare 
la schimbările climatice (CCONUSC), bazat pe un sistem de finanțare permanentă; invită 
statele membre să-și consolideze angajamentul pentru oprirea despăduririlor și a 
degradării pădurilor la nivel mondial, alocând o parte semnificativă din veniturile 
obținute din licitații în cadrul sistemului UE de comercializare a cotelor de emisie pentru 
măsurile de reducere a despăduririlor și a degradării pădurilor din țările în curs de 
dezvoltare; invită statele membre să sprijine propunerea Comisiei privind acceptarea 
sugestiei de finanțare prezentate de Norvegia și alocarea pentru MMCF a unei părți din 
veniturile viitoare obținute în urma licitării unităților de cantitate atribuită;

17. invită UE să promoveze standarde sociale și de mediu stricte pentru reducerea emisiilor 
cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor (REDD); invită UE să promoveze 
mecanismele REDD care trec dincolo de strategia actuală bazată pe proiecte din cadrul 
Mecanismului de dezvoltare nepoluantă și care abordează cauzele fundamentale ale 
despăduririlor, cum ar fi guvernarea slabă, sărăcia, corupția și neaplicarea legilor, prin 
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sprijinirea unor reforme vizând politicile și instituțiile atât la nivel local, cât și la nivel 
național;

Transportul aerian și maritim internațional

18. insistă asupra faptului că sectoarele aviatice și maritime internaționale ar trebui să aibă 
aceleași obiective ca și alte sectoare, ceea ce ar avea ca rezultat obținerea unor venituri 
suplimentare în urma licitațiilor prin includerea în sistemele de limitare și comercializare; 

19. îndeamnă UE – în perspectiva unui eșec al discuțiilor din cadrul Organizației Aviației 
Civile Internaționale și al Organizației Maritime Internaționale – să urmărească 
includerea în acordul internațional a emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul 
transporturilor aeriene și maritime internaționale, urmând să fie inclus și un obiectiv de 
reducere ambițios, cu caracter obligatoriu, care să fie în concordanță cu obiectivul de 
2°C;

Delegația Parlamentului European

20. este de opinie că delegația UE joacă un rol important în cadrul acestor negocieri privind 
schimbările climatice și, prin urmare, consideră inacceptabil faptul că deputații în 
Parlamentul European care fac parte din această delegație nu au putut participa la 
reuniunile de coordonare ale UE în cadrul Conferinței anterioare a părților; se așteaptă ca 
participanții din cadrul Parlamentului European să aibă acces la astfel de reuniuni la 
Copenhaga, cel puțin în calitate de observatori, cu sau fără drept de luare a cuvântului;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
guvernelor și parlamentelor statelor membre și Secretariatului Convenției-cadru a 
Națiunilor Unite referitoare la schimbările climatice, cu rugămintea de a fi adusă la 
cunoștința tuturor părților contractante care nu sunt membre UE.


