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B7-0000/2009

Resolucija Evropskega parlamentao strategiji EU za konferenco o podnebnih 
spremembah v Københavnu (COP 15)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) 
ter kjotskega protokola k tej konvenciji,

– ob upoštevanju prihajajoče petnajste konference pogodbenic okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja (COP 15) in pete konference pogodbenic v 
obliki sestanka pogodbenic kjotskega protokola (COP/MOP 5), ki bosta od 7. do 18. 
decembra 2009 v Københavnu na Danskem,

– ob upoštevanju podnebnega in energetskega svežnja, ki ga je Parlament sprejel 
17. decembra 2008, zlasti Direktive 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti 
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov1 ter o Odločbi št. 406/2009/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov2,

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o podnebnih spremembah, zlasti resolucij z 
dne 4. februarja 2009 o „2050: Prihodnost se začenja danes - priporočila za prihodnjo 
celovito politiko EU o podnebnih spremembah“3 in 11. marca 2009 o strategiji EU za 
vseobsegajoči sporazum o podnebnih spremembah v Københavnu in ustrezno financiranje 
politike o podnebnih spremembah4,

– ob upoštevanju vprašanj za ustni odgovor Komisiji in Svetu z dne ... o strategiji EU za 
konferenco o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) (O-0000/2009 –
B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker bodo decembra 2009 v Københavnu sklenjena pogajanja o celovitem mednarodnem 
sporazumu o podnebnih spremembah za obdobje po letu 2012, ker bi moral biti ta 
sporazum skladen s t. i. ciljem o 2°C (tj. da se dvig povprečne skupne letne temperature 
površja omeji na največ 2°C nad predindustrijsko ravnjo),

B. ker je za izpolnitev cilja o 2°C nujno, da industrijske države prevzamejo vodilno vlogo z 
bistvenim znižanjem svojih emisij ter da države v razvoju prav tako prispevajo k 
doseganju tega cilja,

                                               
1 UL L 140, 5.6.2009, str. 63.
2 UL L 140, 5.6.2009, str. 136.
3 Sprejeta besedila, P6–TA(2009)0042.
4 Sprejeta besedila, P6–TA(2009)0121.
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C. ker so potrebni bistveno večji finančni viri, da bi omogočili izvedbo potrebnih 
omilitvenih in prilagoditvenih ukrepov v državah v razvoju, se pravi da bi bilo treba za 
spopadanje s podnebnimi spremembami nameniti sredstva v podobnem obsegu kot pri 
spopadanju s sedanjo finančno krizo,

D. ker je Evropska unija sprejela omenjeni podnebni in energetski sveženj, ki ga sestavljajo 
zakonodajni ukrepi za uresničitev 20-odstotnega enostranskega znižanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 v primerjavi z letom 1999 z obvezo, da to znižanje 
znaša 30 %, če se v Københavnu doseže dovolj ambiciozen in obvezujoč mednarodni 
sporazum,

1. poziva EU, naj z enoglasnim nastopom ohrani vodilno vlogo na pogajanjih v okviru 
COP 15 ter pri pogovorih z mednarodnimi partnerji obdrži visoke ambicije, da bi v 
Københavnu dosegla ambiciozen mednarodni sporazum, ki bo v skladu z najnovejšimi 
dosežki v znanosti in ciljem o 2°C;

Obveznosti zmanjševanja emisij

2. poudarja, da bi moral ta mednarodni sporazum temeljiti na načelu o skupnih, a različnih 
odgovornostih, pri čemer bi morale industrializirane države prevzeti vodilno vlogo pri 
zmanjševanju domačih emisij, države v razvoju in gospodarstva v vzponu, zlasti Kitajska, 
Indija in Brazilija, pa bi se morale v skladu z akcijskim načrtom z Balija obvezati k 
sprejetju nacionalno ustreznih omilitvenih ukrepov v smeri trajnostnega razvoja, ki bi jih 
s tehnologijo, financiranjem in krepitvijo zmogljivosti podprle in omogočile 
industrializirane države na merljiv in preverljiv način, tako da bo mogoče o ukrepih 
poročati;

3. opozarja, da bi moral mednarodni sporazum zagotoviti skupno znižanje emisij 
toplogrednih plinov v industrializiranih državah za leto 2020 glede na leto 1990 čimvišje 
v razponu 25–40 %, ki ga priporoča četrto ocenjevalno poročilo medvladnega foruma o 
podnebnih spremembah, ter poziva, naj bodo ta znižanja dosežena na domačih tleh;
opozarja, da bi bilo treba določiti dolgoročni cilj znižanja emisij v EU in ostalih 
industrializiranih državah za vsaj 80 % za leto 2020 glede na leto 1990;

4. nadalje opozarja na priporočilo, naj se določena načela, sprejeta v podnebnem in 
energetskem svežnju, uporabijo kot osnova za mednarodni sporazum, zlasti za zavezujoči 
linearni trend za obveze industrializiranih držav, razlikovanje glede na preverjene emisije 
in okrepljen režim skladnosti z letnim količnikom zmanjševanja;

Financiranje

5. poudarja, da bi lahko sporazum iz Københavna ponudil potrebno spodbudo za „zeleni 
new deal“, ki bo dal zagon gospodarski rasti, spodbudil zelene tehnologije ter zagotovil 
nova delovna mesta tako v industrializiranih državah kot v državah v razvoju; se zaveda, 
da bodo vnaprejšnje naložbe javnega sektorja v infrastrukturo zelene energije ter v 
dopolnilne raziskave in razvoj znižale stroške;

6. poudarja, da bo do dejavne udeležbe vseh držav pri soočanju s podnebnimi izzivi prišlo 
le, če bodo lahko države v razvoju ohranile trajnostno gospodarsko rast; zato poziva k 
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bolj integriranim političnim odzivom na razvojne in podnebne izzive;

7. poudarja odgovornost industrializiranih držav, da zagotovijo zadostno, trajnostno in 
predvidljivo finančno in tehnično podporo državam v razvoju, ki jim bo omogočila, da se 
obvežejo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, prilagoditvi posledicam podnebnih 
sprememb ter zmanjšanju emisij iz krčenja in degradacije gozdov, ter da okrepijo 
dejavnosti v zvezi s krepitvijo zmogljivosti, da bodo ustregle obvezam iz prihodnjega 
mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah; vztraja, da morajo takšne zaveze 
zagotoviti predvidljivo financiranje mehanizmov, oblikovanih v povezavi z okvirno 
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ki niso del uradne razvojne 
pomoči in so neodvisni od letnih proračunskih postopkov držav članic;

8. opozarja, da skupni prispevek EU k prizadevanjem držav v razvoju za zmanjševanje in 
njihovim potrebam po prilagoditvi ne bi smel biti nižji od 30 000 milijonov EUR na leto 
do 2020; ta vsota se lahko poviša z novimi spoznanji o resnosti podnebnih sprememb in 
obsegom s tem povezanih stroškov;

9. poudarja, da bi bilo treba velik del prihodkov iz licitiranja s certifikati v okviru sistema 
EU za trgovanje z emisijami, zlasti iz licitiranja za letalski in pomorski promet, nameniti 
državam v razvoju, da se jim omogoči spopadanje s podnebnimi spremembami ter 
prilagajanje nanje;

10. poudarja, da bi bilo treba uporabiti izkušnje iz razvojne politike in ustaljena načela, na 
primer načelo „dobrega upravljanja“, da bi zagotovili uporabo finančnih transferjev na 
trajnosten način;

11. poziva EU in države članice, naj okrepijo svoja obstoječa partnerstva z državami v 
razvoju na področju podnebja in sklenejo nova partnerstva tam, kjer še na obstajajo, ter 
tako zagotovijo bistveno večjo finančno podporo razvoju in prenosu tehnologije, soglasje 
o pravicah intelektualne lastnine in krepitvi institucionalnih zmogljivosti;

Svetovni trg z ogljikom

12. poudarja, da tržne rešitve z mehanizmi omejevanja emisij in trgovanja z njimi (cap and 
trade) ter davčnimi načrti v državah v razvoju, vključno z razvojem svetovnega trga z 
ogljikom, niso primerne za države v razvoju v bližnji prihodnosti; ob tem poziva EU in 
njene svetovne partnerje, naj poiščejo najučinkovitejši način spodbujanja prihodnjih 
povezav med sistemom EU za trgovanje z emisijami in regionalnimi ali zveznimi sistemi 
trgovanja z emisijami v ZDA in drugod, kar bi zagotovilo večjo raznolikost možnosti 
postopnega zmanjševanja, večji trg, večjo likvidnost in učinkovitejše razporejanje 
sredstev;

13. pozdravlja mehanizem čistega razvoja v okviru kjotskega protokola kot način, da se 
državam v razvoju omogoči udeležba na trgu ogljika ter zagotovijo sodobne in učinkovite 
tehnologije; poudarja pa, da uporaba nadomestil za doseganje ciljev znižanja emisij v 
industrializiranih državah ne more bremeniti držav v razvoju ob njihovih prizadevanjih, 
da bi zmanjšale emisije toplogrednih plinov v okviru mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah, ter ni nadomestilo za finančno in tehnološko podporo državam v 
razvoju pri njihovih omilitvenih ukrepih;
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14. poleg tega vztraja, da je treba v prihodnosti oblikovati stroga merila za kakovost 
projektov v okviru nadomestnih mehanizmov, da bi se izognili primerom, ko bi 
industrializirane države od držav v razvoju prevzemale nizkocenovne možnosti 
zmanjševanja, ter zagotoviti visok standard teh projektov z zanesljivimi, preverljivimi in 
pravimi dodatnimi znižanji emisij, ki hkrati prispevajo k trajnostnemu razvoju teh držav;

Sprememba namembnosti zemljišč ter krčenje in degradacija gozdov

15. meni, da je treba zagotoviti veliko finančno podporo ter tehnično in upravno pomoč 
državam v razvoju, da najpozneje do leta 2020 zaustavijo surovo krčenje tropskega 
gozda, ter da bo ključnega pomena, da se predanost temu pokaže pri mednarodnih 
pogajanjih o celovitem svetovnem podnebnem sporazumu za obdobje po letu 2012;

16. podpira predlog Komisije za oblikovanje svetovnega mehanizma za ogljik v gozdovih v 
okviru konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki temelji na 
sistemu stalnega financiranja; poziva države članice, naj podprejo svojo zavezo o 
zaustavitvi svetovnega krčenja in degradacije gozdov ter znaten del prihodkov od dražb v 
sistemu EU za trgovanje z emisijami namenijo za zmanjšanje krčenja in degradacije 
gozdov v državah v razvoju; poziva države članice, naj podprejo predlog Komisije o 
sprejetju norveškega predloga financiranja in namenijo del prihodnjih prihodkov od dražb 
dodeljenih količin za svetovni mehanizem za ogljik v gozdovih;

17. poziva EU, naj spodbuja močne socialne in okoljske standarde za zmanjševanje emisij iz 
krčenja in degradacije gozdov v državah v razvoju; poziva EU, naj podpre mehanizme za 
zmanjševanje emisij iz krčenja in degradacije gozdov v državah v razvoju, ki presegajo 
sedanji pristop na podlagi projektov mehanizmov čistega razvoja in ki obravnavajo 
temeljne razloge za krčenje gozdov, kot so slabo upravljanje, revščina, korupcija in 
pomanjkanje kazenskega pregona, in sicer s podporo politični in institucionalni reformi 
na lokalni in nacionalni ravni;

Mednarodni letalski in pomorski promet

18. vztraja, da mora za sektorja mednarodnega letalstva in pomorstva veljati enak cilj kot za 
druge dejavnosti, saj bi z njuno vključitvijo v sisteme omejevanja emisij in trgovanja z 
njimi (cap and trade) ustvarili dodatne prihodke iz dražb;

19. glede na neuspeh pogovorov v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva 
(ICAO) in Mednarodne pomorske organizacije (IMO) poziva EU, naj si prizadeva za 
vključitev emisij toplogrednih plinov iz mednarodnega letalskega in pomorskega prometa 
v mednarodni sporazum, vključno z  ambicioznim obvezujočim ciljem zmanjšanja, ki bo 
skladen s ciljem o 2°C;

Delegacija Evropskega parlamenta

20. meni, da ima delegacija EU pomembno vlogo pri teh pogajanjih o podnebnih 
spremembah ter da je nesprejemljivo, da se poslanci Evropskega parlamenta, ki so člani 
te delegacije, niso mogli udeležiti usklajevalnih sestankov EU v okviru prejšnje 
konference pogodbenic; pričakuje, da bodo imeli udeleženci iz Evropskega parlamenta 
dostop do takšnih sestankov v Københavnu vsaj na podlagi statusa opazovalcev, s pravico 
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govora ali brez nje;

21. poziva predsednika, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom 
držav članic ter sekretariatu okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 
s prošnjo, naj jo posreduje tudi vsem pogodbenicam, ki niso članice EU.


