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Az Európai Parlament állásfoglalása a cancúni éghajlat-változási konferenciáról 
(COP16)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményére (UNFCCC) és annak Kiotói 
Jegyzőkönyvére,

 tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek tizenötödik 
konferenciájára (COP 15) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként 
szolgáló, a részes felek 2009. december 7–18. között Koppenhágában, Dániában tartott 
ötödik konferenciájára (COP/MOP5) és a Koppenhágai Egyezményre,

 tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek tizenhatodik 
konferenciájára (COP16) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként 
szolgáló, a részes felek 2010. november 29. és december 10. között Cancúnban, 
Mexikóban megrendezendő hatodik konferenciájára (COP/MOP6), 

 tekintettel az Európai Unió 2008. decemberi éghajlat-változási és energiaügyi csomagjára, 

 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”1 című, valamint az 
éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferencián (COP-15) elért eredményekről 
szóló, 2010. február 10-i állásfoglalásra,, 

 tekintettel eljárási szabályzatának 115. cikke értelmében a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által feltett ..... számú szóbeli választ 
igénylő kérdésre, valamint a Tanács és a Bizottság nyilatkozatára,

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

A. mivel az éghajlatváltozás és annak hatása egyértelmű és tudományosan alátámasztott tény, 
e globális kihívás kezelése nemzetközi szintű fellépés nélkül elképzelhetetlen,

B. mivel az éghajlattal foglalkozó koppenhágai konferencia csalódást keltő kimenetele 
következtében az éghajlatváltozásról szóló nemzetközi tárgyalások iránti bizalmat helyre 
kell állítani, 

C. mivel a fejlett, a feltörekvő és a fejlődő országok, amelyek a Föld összes, üvegházhatást 
okozó gázkibocsátásának több mint 80%-áért felelnek, kötelezettségvállalást/ígéretet tettek 
a kibocsátás csökkentésére, 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0042.
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D. mivel ezek a kötelezettségvállalások/ígéretek nem elegendőek azon célkitűzés eléréséhez, 
melynek értelmében az átfogó globális éves felszíni középhőmérséklet-növekedést 2°C-ra 
kell korlátozni („a 2°C-ra vonatkozó célkitűzés”),

A COP16 átfogó célkitűzése és az EU álláspontja 

1. hangsúlyozza, hogy Cancúnban konkrét lépésekről kell megállapodni annak érdekében, 
hogy megalapozzuk az utat a 2011-ben Dél-Afrikában megkötendő, a 2012 utáni 
időszakra vonatkozó átfogó nemzetközi megállapodáshoz, amelynek összhangban kell 
lennie a legfrissebb tudományos eredményekkel és meg kell felelnie a 2°C-ra vonatkozó 
célkitűzésnek,

2. felszólítja az Európai Uniót, hogy ismét álljon az éghajlatügyi tárgyalások élére és 
vállaljon aktív szerepet abban, hogy a cancúni, éghajlattal foglalkozó konferencia 
eredményesebb és átláthatóbb legyen, s ezért nyomatékosan felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy képviseljenek egységes álláspontot, valamint tegyék hatékonyabbá 
belső döntéshozatali eljárásukat oly módon, hogy a tárgyalások során gyorsabban tudjanak 
a fejleményekre reagálni, tervszerűbben tudjanak fellépni, a harmadik országokkal 
szemben pedig rugalmasabban tudjanak reagálni;

3. sürgeti az Európai Uniót, hogy bizonyítsa szilárd elkötelezettségét a Kiotói Jegyzőkönyv 
mellett, és üdvözölje a Koppenhágai Egyezmény politikai iránymutatásainak megfelelően 
mind az AWG-KP, mind pedig az AWG-LCA tárgyalási iránya mentén végzett munka 
folytatását; kéri ezért az Európai Uniót, hogy a cancúni eseményt megelőzően nyíltan 
jelentse ki, hogy a megfelelő célokon keresztül készen áll folytatni a Kiotói Jegyzőkönyv 
második kötelezettségvállalási időszakát (2013–2020), elismerve egyúttal, hogy a 2ºC-os 
célkitűzés elérését megfogalmazó, a 2012 utáni időszakra vonatkozó nemzetközi 
megállapodás létrejöttéhez mindkét irányvonal mentén tett hasonló előrelépés szükséges;

4. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy erősítsék meg hosszú távon (2050-ig és azon túl is) 
az „éghajlati igazságosság” elvét; javasolja ezért egy igazságossági záradék alkalmazását 
az éghajlatvédelem tárgyában a jövőben folytatandó nemzetközi tárgyalások során;

5. az éghajlatügyi tárgyalások iránti égető szükség hangsúlyozása mellett üdvözli a Tanács 
és a Bizottság által javasolt fokozatos megközelítést és fontosnak tartja, hogy Cancúnban 
konkrét döntések szülessenek a finanszírozás (mértéke, forrásai és irányítása), 
alkalmazkodás, erdészet, technológiaátadás tekintetében, továbbá a nyomon követés, a 
jelentéstétel és az ellenőrzés terén, valamint kiemeli a gyorsfinanszírozás megvalósítása 
során a teljes átláthatóság biztosításának jelentőségét.

6. úgy véli, hogy az EU jövőbeli „éghajlati diplomáciai” tevékenységeinek az olyan 
kérdésekre kell összpontosítania, mint a harmadik országokkal való politikai 
elkötelezettség, az éghajlatváltozás terén való nemzetközi együttműködéshez szükséges 
hatékony mechanizmusok kiépítése az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményén belül 
és azon túl, továbbá e tárgyban a harmadik országokkal való együttműködés annak 
érdekében, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó fejlesztésre az egész világon.
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A kibocsátások csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások

7. ismételten hangsúlyozza, hogy – az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi 
munkacsoport szerint – a 2°C-os célkitűzés megvalósításához az üvegházhatást okozó 
gázok globális kibocsátásának legkésőbb 2015-ben tetőznie kell, és 2050-ig a globális 
kibocsátást az 1990-es szinthez képest legalább 50 %-kal, azt követően pedig tovább kell 
csökkenteni;

8. sürgeti valamennyi nemzetközi felet, így az Egyesült Államokat és Kínát is, hogy a 
„közös, de különböző felelősség” elvének jegyében tegyenek nagyra törőbb 
kötelezettségvállalást/ígéreteket a kibocsátás csökkentésére a 2°C-os célkitűzéssel való 
összhang biztosítására;

9. ismételten hangsúlyozza, hogy el kell fogadni az Európai Unió számára az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátására vonatkozó célkitűzését, amely – megfelelő körülmények 
esetén – 2020-ra 30%-os csökkentést jelent; 

10. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi megállapodásnak az üvegházhatást okozó gázok 
fejlett országok általi kibocsátásának csökkentését az 1990-es szinthez képest a 25–40%-
os csökkentési tartomány felső sávjának megfelelő szinten kellene biztosítania 2020-ig, 
amint azt az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport ajánlotta, továbbá 
hogy a legújabb tudományos adatok tanúsága szerint legalább 40%-os csökkentésre van 
szükség; szorgalmazza, hogy ezek belföldi csökkentések legyenek; emlékeztet arra, hogy 
az EU és más fejlett országok számára 2050-re az 1990-es szinthez képest legalább 80%-
os, hosszú távú csökkentési célt kellene előírni; 

11. elismeri, hogy a 2ºC-os célkitűzés elérése csak úgy lehetséges, ha a fejlődő országok 
csoportja és köztük különösen az aránylag fejlettebbek lényegesen és mérhetően eltérnek a 
jelenleg előre jelzett kibocsátási növekedési ütemtől, 2020-ra mintegy 15–30%-os 
nagyságrenddel az eddigi kibocsátási szint alatt maradva;

Finanszírozás

12. emlékeztet, hogy a fejlett országok a Koppenhágai Megállapodásban kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy a 2010–2012 közötti időszakban 30 milliárd dollár összeget 
megközelítő további új forrást bocsátanak rendelkezésre, különös figyelmet fordítva a 
sérülékeny és a legkevésbé fejlett országokra;

13. úgy véli, hogy a gyorsfinanszírozás időben történő végrehajtása kulcsfontosságú tényező a 
cancúni konferenciát megelőző és az annak során való bizalmi légkör kialakításához, és 
hangsúlyozza, hogy 7,2 milliárd eurónyi – az uniós tagállamok ígéretének megfelelően új, 
a hivatalos fejlesztési támogatás költségvetésén túli – összegre van szükség, továbbá 
sürgeti az Európai Uniót, hogy biztosítsa a Cancúnban, majd azt követően az évente 
benyújtott összehangolt végrehajtási jelentések teljes átláthatóságát; 

14. emlékeztet arra, hogy az EU-nak a fejlődő országok csökkentést célzó erőfeszítéseihez és 
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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;

15. ragaszkodik ahhoz, hogy a csökkentést és az alkalmazkodást célzó intézkedések új 
mechanizmusokon keresztül történő finanszírozása terén be kell tartatni és alkalmazni is 
kell a fejlesztési politika olyan bevált elveit, mint a felelősségteljes kormányzás;

Nyomon követés, jelentéstétel és ellenőrzés

16. üdvözli a Koppenhágai Megállapodás nyomon követésre, jelentéstételre és ellenőrzésre 
vonatkozó, valamint a nemzetközi konzultációkkal és elemzésekkel kapcsolatos 
rendelkezéseit, és sürgeti az Európai Uniót, hogy ezek megvalósítására valamennyi féllel 
közösen dolgozzon ki a cancúni konferencián elfogadandó iránymutatásokat;

Együttműködés a fejlődő országokkal és alkalmazkodás

17. hangsúlyozza a fejlett országok történelmi felelősségét a visszafordíthatatlan 
éghajlatváltozás kialakulásáért, és emlékeztet a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett 
országok számára történő segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettségre az e változásokhoz 
való alkalmazkodás terén; beleértve a nemzeti alkalmazkodási cselekvési programok 
(NAPA) számára nyújtott pénzügyi támogatást, amely az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás fontos eszköze, és ösztönzi a saját tulajdonba vételt;

A REDD és a sivatagosodás 

18. úgy véli, hogy jelentős pénzügyi támogatást, valamint technikai és adminisztratív 
segítséget kell nyújtani annak érdekében, hogy a trópusi erdőterületek bruttó csökkenését 
legkésőbb 2020-ig megállítsák, és ismételten hangsúlyozza, hogy ennek – az időkeret 
tükrében – az állami támogatás a legalkalmasabb eszköze; sürgeti az Európai Uniót, hogy 
Cancúnban törekedjen az erdőirtás és az erdőpusztulás következtében a fejlődő 
országokban keletkező kibocsátás csökkentésére vonatkozó program (REDD) irányában 
tett konkrét lépésekre és köztük konkrét célokra;

19. támogatja egy olyan mechanizmus felállítását, amelynek segítségével csökkenthető az 
erdőirtásból és erdőpusztulásból származó kibocsátás és fokozható az üvegházhatást 
okozó gázok eltávolítása;

20. úgy ítéli meg, hogy a Rióban aláírt három, a biológiai sokféleséggel (CBD), az 
éghajlatváltozással (UNFCCC), és a sivatagosodás megelőzésével kapcsolatos (UNCCD) 
egyezmény egymást erősítő hatását növelni kell;  kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tevékenyen támogassák azt az elképzelést, mely szerint 2012-ben, a Rio+20 
találkozó részeként magas szintű találkozóra kerül sor a három riói egyezmény részes felei 
között;



PE445.816v02-00 6/7 RE\828482HU.doc

HU

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és technológiai együttműködés 

21. úgy véli, hogy a nemzetközi tárgyalások során történő előrelépésektől függetlenül az 
Európai Uniónak sürgősen korszerűsítenie kell a gazdaságát oly módon, hogy az 
fenntarthatóvá, alacsony szén-dioxid-kibocsátásúvá és erőforrás-hatékonnyá váljon, 
ezáltal pedig mérséklődjön az éghajlat-változás, javuljon a levegő minősége, 
megvalósulhasson az energiabiztonság és megteremtődjön az alapja annak, hogy az 
Európai Unió a legversenyképesebb gazdaság legyen egy olyan világban, ahol a 
beruházások egyre inkább a tisztább technológiák felé fordulnak;

Globális szén-dioxid-piac

22. felszólítja az EU-t és partnereit, hogy a közeljövőben tárják fel az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere és egyéb, a globális szén-dioxid-piac létrejöttére 
irányuló kereskedelmi rendszerek közti kapcsolatok előmozdításának leghatékonyabb 
módját, melynek révén a csökkentési lehetőségek skálája szélesíthető, a piaci nagyságrend 
és likviditás javítható, végső soron pedig a források hatékonyabb elosztása biztosítható;

23. felszólít a projektalapú mechanizmusok, úgymint a tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) 
és az együttes végrehajtás (JI) megreformálására a projektek szigorú minőségi előírásai 
révén, amelyek megbízható, ellenőrizhető és ténylegesen megvalósuló további kibocsátás-
csökkentésen keresztül biztosítják e projektek magas színvonalát, s amelyek egyúttal a 
fejlődő országok fenntartható fejlesztését is támogatják; továbbá támogatja a 
Bizottság azon nézetét, miszerint a gazdaságilag fejlettebb országok ágazati 
mechanizmusairól meg kell állapodni a 2012 utáni időszakra, a tiszta fejlesztési 
mechanizmust pedig továbbra is elérhetővé kell tenni a legkevésbé fejlett országok 
számára;

24. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU és tagállamai elsősorban az EU-n belül teljesítsék 
csökkentési kötelezettségvállalásaikat, és felhívja valamennyi fél figyelmét, hogy a 
rugalmas mechanizmusokat csak elenyésző mértékben szabad alkalmazni;

Nemzetközi légi és tengeri közlekedés

25. hiányolja a globális nemzetközi légi és tengeri közlekedés kérdésében tett előrelépést, és 
kitart amellett, hogy e két területet az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 
(UNFCCC) keretében kötött megállapodásba kell foglalni;

26. felszólítja az Európai Uniót annak biztosítására, hogy a légi és tengeri közlekedés összes 
hatását figyelembe veszik a nemzetközi megállapodásban, és a nemzetközi légi és tengeri 
közlekedési ágazatra is ugyanazon kibocsátáscsökkentési célkitűzések vonatkoznak, mint 
a többi iparágra;

Az Európai Parlament küldöttsége

27. úgy véli, hogy az EU küldöttsége fontos szerepet játszik az éghajlatváltozásról szóló 
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tárgyalásokon, és ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Parlament azon 
képviselői, akik a küldöttség tagjai, nem tudtak részt venni az EU koordinációs ülésein a 
részes felek korábbi konferenciáján; elvárja, hogy Cancúnban az ilyen üléseken legalább 
az európai parlamenti küldöttség elnökei részt vehessenek megfigyelői státuszban, 
felszólalási joggal vagy anélkül;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezménye titkárságának azzal a kéréssel, hogy azt valamennyi nem uniós szerződő 
félhez is juttassák el.


