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Резолюция на Европейския парламент относно конференцията за изменението на 
климата в Канкун (СОР-16)

Европейският парламент,

 като взе предвид Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на 
климата (РКОНИК) и Протокола от Киото към нея,

 като взе предвид петнадесетата Конференция на страните (COP 15) по РКОНИК и 
петата Конференция на страните, която представлява среща на страните по 
Протокола от Киото (COP/MOP5), проведена в Копенхаген, Дания от 7 до 18 
декември 2009 г., както и споразумението от Копенхаген,

 като взе предвид шестнадесетата Конференция на страните (COP16) по РКОНИК и 
шестата Конференция на страните, която представлява среща на страните по 
Протокола от Киото (COP/MOP6), която предстои да бъде проведена в Канкун, 
Мексико от 29 ноември до 10 декември 2010 г., 

 като взе предвид Пакета от документи на ЕС за енергетиката и изменението на 
климата, приет през декември 2008 г., 

 като взе предвид своите предходни резолюции относно изменението на климата и, 
по-специално, резолюцията от 4 февруари 2009 г. относно „2050: Бъдещето започва 
днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата1” и 
резолюцията от 10 февруари 2010 г. относно резултата от Конференцията по 
изменението на климата в Копенхаген (COP 15), 

 като взе предвид въпроса с искане за устен отговор ... на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, внесен съгласно член 115 от 
правилника и като взе предвид изявленията на Съвета и Комисията,

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

A. като има предвид, че научните доказателства за изменението на климата и неговото 
въздействие са недвусмислени, предприемането на мерки на международно равнище 
е наложително с оглед посрещането на това световно предизвикателство,

Б. като има предвид, че е необходимо да се възвърне доверието в международните 
преговори по въпросите, свързани с изменението на климата, след разочароващия 
изход от конференцията по изменението на климата в Копенхаген, 

В. като има предвид, че бързоразвиващите се и развиващите се страни, които са 
източник на 80% от световните емисии на парникови газове, поеха 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0042.



PE445.816v02-00 4/8 RE\828482BG.doc

BG

ангажименти/дадоха обещания да намалят тези емисии,  

Г. като има предвид, че тези ангажименти/обещания ще са недостатъчни, за да се 
постигне всеобщата цел за ограничаване до 2 ºC („целта от 2ºC”) на обшото световно 
годишно средно покачване на температурата на земната повърхност, 

Всеобща цел на COP16 и позицията на ЕС 

1. подчертава, че в Канкун е необходимо да се постигне съгласие за конкретни стъпки, 
за да се подготви сключването през 2011 г., в Южна Африка, на изчерпателно 
международно споразумение относно периода след 2012 г., което споразумение 
следва да бъде в съответствие с последните научни достижения и в съгласие с целта
от 2 ºC;

2. призовава Европейския съюз да възобнови водещата си роля в преговорите относно 
изменението на климата и активно да допринася за по-конструктивна и прозрачна 
конференция по въпросите на климата в Канкун, следователно настоятелно 
призовава Комисията и държавите-членки да бъдат единни и да подобрят 
процедурата за вътрешно вземане на решения, така че да могат да реагират по-бързо 
в хода на развитието на преговорите, да действат по-стратегически и да бъдат по-
отзивчиви по отношение на трети държави;

3. настоятелно призовава Европейския съюз да потвърди категоричния си ангажимент 
към Протокола от Киото и да приветства продължаването на работата и по двете 
линии на преговори – както в рамките на ad hoc работната група по допълнителните 
ангажименти за страните по Приложение І от Протокола от Киото (AWG-KP), така 
и в ad hoc работната група по дългосрочните съвместни действия по конвенцията за 
изменение на климата (AWG-LCA), като се включат политическите насоки от 
Споразумението от Копенхаген; следователно изисква Европейския съюз да 
декларира открито преди Канкун, че е готов да продължи с втория период на 
ангажименти по Протокола от Киото (2013 - 2020 г.) чрез съответната на този 
период цел, като същевременно признае, че е необходим съпоставим напредък по 
двете преговорни линии, за да се даде възможност за постигане на международно 
споразумение за периода след 2012 г., което да съответства на целта от 2 ºC;

4. призовава ЕС и неговите държави-членки да приведат в действие принципа 
"справедливост в областта на климата" в дългосрочна перспектива - до 2050 г. и 
след това; във връзка с това препоръчва "клауза за справедливост" в бъдещите 
международни преговори в областта на климата;

5. като подчертава силната степен на неотложност в рамките на преговорите в 
областта на изменението на климата, приветства поетапния подход, предложен от 
Съвета и Комисията и подчертава колко е важно да се вземат конкретни решения в 
Канкун по отношение на финансирането (размер, източници и управление), 
приспособяването, горското стопанство, обмена на технологии и наблюдението с 
контрол, докладването и удостоверяването и значението на осигуряването на пълна 
прозрачност относно прилагането на ускорено финансиране;
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6. счита, че бъдещите дипломатически дейности на ЕС в областта на климата следва 
да се съсредоточат върху политическото ангажиране с трети държави, политики за 
изграждане на ефективни механизми за международно сътрудничество по 
въпросите, свързани с изменението на климата, както в рамките на, така и извън 
РКОНИК и за сътрудничество в областта на климата с трети държави с цел 
предоставяне на практическа подкрепа за нисковъглеродно, устойчиво на 
климатичните явления развитие в световен мащаб;

Ангажименти за намаление 

7. отново заявява, че според Международната експертна група по изменение на 
климата, целта от 2ºC изисква световните емисии на парникови газове да достигнат 
своите най-високи стойности най-късно до 2015 г. и до 2050 г. да бъдат понижени 
поне с 50% спрямо равнището им от 1990 г., като след това продължат да 
намаляват;

8. настоятелно призовава всички международни партньори, включително САЩ и 
Китай, да представят по-амбициозни ангажименти/обещания за намаляване на 
емисиите на принципа на „обща, но диференцирана отговорност”, за да гарантират 
съвместимост с целта от 2ºC;

9. отново заявява необходимостта от приемането на вътрешна цел на Европейския 
съюз за 2020 г. за намаляване на парниковите газове с 30% , когато условията са 
подходящи;  

10. припомня, че международното споразумение следва да гарантира общо намаляване 
на емисиите на парникови газове в развитите страни за 2020 г. в горната граница на 
25 – 40 процентовия диапазон спрямо нивата от 1990 г., както препоръчва 
Международната експертна група по изменение на климата, и че последните научни 
данни показват, че е необходимо намаляване на емисиите с поне 40%; призовава 
това намаляване да бъде на вътрешно равнище; припомня, че дългосрочната цел за 
намаляване на емисиите за ЕС и другите развити страни следва да бъде най-малко 
80 %  до 2050 г. в сравнение с 1990 г.; 

11. признава, че постигането на целта от 2ºC е възможно само, ако и развиващите се 
страни като цяло, и по-специално по-напредналите от тях, постигнат до 2020 г. 
значително, количествено измеримо намаляване на емисиите под предвидените 
понастоящем темпове за тяхното повишаване, т.е. от порядъка на 15 до 30% под 
обичайните нива;

Финансиране

12. припомня, че развитите страни са поели ангажимент със Споразумението от 
Копенхаген да предоставят нови и допълнителни ресурси, в размер на близо 30 
милиарда щатски долара в периода 2010 - 2012 г., като се отделя особено внимание 
на уязвимите и най-слабо развити страни;
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13. счита, че навременното прилагане на ускореното финансиране е ключов фактор за 
изграждането на атмосфера на доверие преди и по време на Канкун, подчертава 
необходимостта от 7,2 милиарда евро, обещани от държавите-членки на ЕС като 
ново допълнение към бюджетите на ОПР и настоятелно призовава Европейския 
съюз да гарантира пълна прозрачност, когато представя в Канкун съгласувани 
доклади относно изпълнението, както и след това на ежегоден принцип; 

14. припомня, че колективният принос на ЕС в усилията на развиващите се страни за 
смекчаване и за потребностите им за приспособяване следва да бъде не по-малко от 
30 милиарда евро годишно до 2020 г., сума, която може да нарасне, тъй като се 
получават нови данни относно тежкия характер на изменението на климата и 
размера на свързаните с него разходи;

15. настоява, че в областта на финансирането за смекчаване и адаптация чрез нови 
механизми, следва да се спазват и изпълняват установените принципи на 
политиката за развитие, като например за добро управление;

Наблюдение, докладване и удостоверяване

16. приветства клаузите в Споразумението от Копенхаген относно наблюдението, 
докладването и удостоверяването и за международните консултации и анализ и 
настоятелно призовава Европейския съюз да работи с всички страни по насоки, 
които да прилагат тези клаузи и които да бъдат приети в Канкун;

Сътрудничество с развиващите се страни и присопособяване

17. подчертава историческата отговорност на развитите страни за необратимото 
изменение на климата и припомня задължението да подпомагат развиващите се 
страни и най-слабо развитите страни в приспособяването им към тези изменения; 
включително като предоставят финансова подкрепа за националните адаптационни 
програми за действие (НАПД) като важни инструменти за приспособяване към 
изменението на климата, насърчаващи собствеността;

Намаляване на емисиите от обезлесяването и деградацията на горите (REDD) и от 
опустиняването 

18. счита, че за да се спре сериозното обезлесяване на тропическите гори най-късно до 
2020 г., трябва да се предостави значителна финансова подкрепа, както и 
техническа и административна помощ, като заявява отново, че общественото 
финансиране е най-реалистичното средство от гледна точка на тази времева 
перспектива; и настоятелно призовава Европейския съюз да работи в посока 
постигането на конкретни решения в Канкун за намаляване на емисиите от 
обезлесяване и деградация, включително точни и ясни цели;

19. подкрепя създаването на механизъм за намаляване на емисиите от обезлесяване и 
деградация на горите и увеличаването на отстраняването на емисии на парникови 
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газове;

20. счита, че следва да се подчертае взаимодействието между трите Конвенции от Рио 
за биологичното разнообразие, изменението на климата и опустиняването;   
призовава Комисията и държавите-членки активно да подкрепят идеята за 
провеждане на среща на високо равнище на страните по трите конвенции от Рио 
като част от срещата на върха Рио + 20 през 2012 г.;

Нисковъглеродна икономика и сътрудничество в областта на технологиите 

21. счита, че независимо от напредъка на международните преговори Европейският 
съюз следва незабавно да модернизира икономиката си в посока по-устойчива, 
нисковъглеродна и ефективна от гледна точка на ресурсите икономика, като по този 
начин смекчи въздействието на изменението на климата, подобри качеството на 
въздуха, създаде енергийна сигурност и гарантира, че Европейският съюз се 
превръща в най-конкурентоспособната икономика в свят, където инвестициите са 
насочени във все по-голяма степен към по-чисти технологии;

Световен пазар на въглеродни емисии

22. призовава ЕС и неговите партньори да намерят в близко бъдеще най-ефективния 
начин за насърчаване на връзките между схемата за търговия с емисии на ЕС и 
други схеми за търговия, стремейки се към световен пазар на въглеродни емисии 
като по-този начин се гарантира по-голямо разнообразие от възможности за 
намаления, по-добър размер и ликвидност на пазара и накрая по-ефективно 
разпределяне на източниците;

23. призовава за реформа на механизмите, базирани на проекти, като например 
Механизмите за чисто развитие (CDM) и за съвместно изпълнение (JI), като осигури 
строги стандарти за качество на проектите, гарантиращи високия стандарт на 
подобни проекти с надеждни, удостоверими и реални допълнителни намаления на 
емисиите, които също така подкрепят устойчивото развитие в развиващите се 
страни; подкрепя, освен това, виждането на Комисията, че секторните механизми за 
икономически по-напредналите развиващи се страни следва да се договорят за 
периода след 2012 г., като същевременно Механизмите за чисто развитие (CDM) 
следва да останат на разположение на най-слабо развитите държави;

24. настоява, че ЕС и неговите държави-членки е необходимо да изпълнят 
ангажиментите си за смекчаване на въздействието на изменението на климата на 
първо място в рамките на ЕС и напомня на всички страни, че използването на 
гъвкави механизми следва да бъде минимално;

Международно въздухоплаване и морски транспорт
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25. изразява съжаление поради липсата на напредък в справянето с въпросите, свързани 
със световния въздухоплавателен и морски транспорт и подчертава необходимостта 
международният въздухоплавателен и морски транспорт да се включат в 
споразумение в рамките на РКОНИК;

26. призовава Европейския съюз да гарантира, че въздействието на въздухоплавателния 
и морския транспорт се взима под внимание в пълна степен в международното 
споразумение и че целите за намаляване на емисиите за секторите на 
въздухоплавателния и морския транспорт са същите като при другите сектори на 
промишлеността;

Делегация на Европейския парламент

27. счита, че делегацията на ЕС има важна роля в преговорите, свързани с изменението 
на климата и, следователно, счита за неприемливо, че членовете на Европейския 
парламент, които участват в тази делегация, не са могли да присъстват на 
координационните заседания на ЕС на предишната Конференция на страните по 
РКОНИК. Очаква, че поне председателите на делегацията на Европейския 
парламент ще имат достъп до тези заседанията в Канкун, със статут на 
наблюдатели, с или без право на изказване;

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


