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B7-0000/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl klimato kaitos konferencijos Kankūne (COP16)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK) ir į 
JTBKKK Kioto protokolą,

 atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 7–18 d. Kopenhagoje (Danija) vykusią penkioliktąją 
JTBKKK šalių konferenciją (angl. COP 15) ir į penktąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. COP/MOP 5), taip pat į 
Kopenhagos susitarimą,

 atsižvelgdamas į 20010 m. lapkričio 29–gruodžio 10 d Kankūne (Meksika) vyksiančią 
šešioliktąją JTBKKK šalių konferenciją (angl. COP 16) ir į šeštąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. COP/MOP 6),

 atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio mėn. ES su energetika ir klimato kaita susijusių 
priemonių paketą,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes 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“1 ir į 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl 
Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos klausimu (COP 15) rezultatų,

 atsižvelgdamas į klausimą žodžiu ... , kurį pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsniu, taip pat 
atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus,

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

A. kadangi moksliniai klimato kaitos įrodymai ir jos poveikis nekelia abejonių ir kadangi 
norint spręsti šią visuotinę problemą būtina imtis neatidėliotinų tarptautinio lygmens 
veiksmų,

B. kadangi po nuviliančių Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos klausimais 
rezultatų būtina atkurti pasitikėjimą tarptautinėmis derybomis dėl kovos su klimato kaita 
reikmių,

C. kadangi išsivysčiusios, kylančios ekonomikos ir besivystančios šalys, atsakingos už 
daugiau negu 80 proc. visame pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio, yra įsipareigojusios ar žadėjusios sumažinti šį teršalų kiekį,

D. kadangi, jeigu norima pasiekti bendrą tikslą ir apriboti bendrą kasmetinį vidutinės 
paviršiaus temperatūros kilimą pasaulyje iki 2ºC (2ºC tikslas), šių įsipareigojimų ar pažadų 

                                               
1 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0042.
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nepakaks,

Bendras COP 16 tikslas ir ES pozicija 

1. pabrėžia, kad Kankūne turi būti susitarta dėl konkrečių sprendimų – išsamaus tarptautinio 
susitarimo dėl veiksmų po 2012 m. sudarymo 2011 m. Pietų Afrikoje pagrindo – kurie 
atitiktų vėliausius mokslo atradimus ir ketinimą pasiekti 2ºC tikslą;

2. ragina Europos Sąjungą atkurti savo vadovaujamą vaidmenį derybose dėl klimato kaitos ir 
ryžtingai siekti, kad Kankūne vyksianti konferencija klimato kaitos klausimais būtų 
konstruktyvesnė ir skaidresnė, todėl primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares būti 
vieningas ir gerinti savo vidaus sprendimų priėmimo procedūrą, kad būtų galima greičiau 
reaguoti į derybų pokyčius, veiksmingiau vadovautis strategija ir atidžiau įsiklausyti į 
trečiųjų šalių nuomones;

3. ragina Europos Sąjungą patvirtinti, kad ji tvirtai įsipareigojusi vadovautis Kioto protokolo 
nuostatomis, ir palankiai įvertinti darbą, grindžiamą tolesniais į Kioto protokolo I priedą 
įtrauktų šalių įsipareigojimais ir Klimato kaitos konvencijoje numatytais ilgalaikiais 
bendradarbiavimo veiksmais, kuris tęsiamas vadovaujantis politinėmis Kopenhagos 
susitarimo gairėmis; todėl ragina Europos Sąjungą iki Kankūno konferencijos atvirai 
paskelbti apie savo pasirengimą tęsti antrąjį pagal Kioto protokolą prisiimtų 
įsipareigojimų laikotarpį (2013–2020 m.) ir siekti atitinkamo šiuo laikotarpiu numatyto 
tikslo, taip pat ragina pripažinti, jog norint, kad būtų sudarytas tarptautinis susitarimas dėl 
veiksmų po 2012 m., kuriuo remiantis būtų pasiektas 2ºC tikslas, būtina nemenka pažanga 
laikantis abiem laikotarpiams numatytų įsipareigojimų;

4. ragina ES ir valstybes nares ilgainiui (2050 m. ir vėliau) pradėti taikyti vadinamąjį klimato 
teisingumo principą; todėl pritaria, kad būsimosiose tarptautinėse derybose dėl klimato 
būtų vadovaujamasi teisingumo išlyga;

5. pabrėždamas, kad svarbu nedelsiant pradėti derybas dėl klimato kaitos, palankiai vertina 
Tarybos ir Komisijos pasiūlytą pakopinių veiksmų požiūrį ir atkreipia ypatingą dėmesį į 
tai, kad Kankūne svarbu priimti konkrečius sprendimus, susijusius su finansavimu (jo 
mastu, šaltiniais ir valdymu), prisitaikymu, miškininkyste, technologijų perdavimu ir 
stebėsena, atskaitomybe ir tikrinimu, taip pat kad svarbu užtikrinti visišką vadinamojo 
skubios pradžios finansavimo skaidrumą;

6. mano, kad ateityje ES imantis diplomatinių veiksmų klimato politikos srityje ypač daug 
dėmesio turėtų būti skirta politiniams įsipareigojimams trečiųjų šalių atžvilgiu, 
veiksmingų tarptautinio bendradarbiavimo klimato kaitos srityje priemonių kūrimo 
remiantis JTBKKK ir kitais teisės aktais politikai, taip pat bendradarbiavimui su 
trečiosiomis šalimis siekiant teikti praktinę paramą anglies dioksido kiekio mažinimo ir 
klimato kaitai atsparaus vystymosi visame pasaulyje klausimais;

Įsipareigojimai mažinti taršą

7. pakartoja, kad, kaip pažymi Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija, norint realizuoti 



PE445.816v02-00 4/6 RE\828482LT.doc

LT

2°C tikslą vėliausiai 2015 m. turi būti pasiektas didžiausias išmetamas šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, iki 2050 m. jis turi būti sumažintas mažiausiai 50 proc. palyginti 
su 1990 m. ir nuo tada toliau mažėti;

8. ragina visas užsienio partneres, įskaitant JAV ir Kiniją, prisiimti ambicingesnius 
įsipareigojimus ar pasižadėti mažinti taršą remiantis bendros, bet diferencijuotos 
atsakomybės principu, kad būtų nuosekliai siekiama 2ºC tikslo;

9. pakartoja, kad tinkamomis sąlygomis Europos Sąjungai būtina patvirtinti vidaus tikslą iki 
2020 m. 30 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

10. primena, jog pagal tarptautinį susitarimą turėtų būti užtikrinta, kad, kaip rekomenduoja 
Tarptautinė klimato kaitos komisija, palyginti su 1990 m. kiekiu išsivysčiusių valstybių 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2020 m. turėtų būti bendrai 
sumažintas procentiniu dydžiu, artimu viršutinei 25–40 proc. intervalo ribai, ir kad 
remiantis naujausiais moksliniais duomenimis išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį būtina mažinti bent 40 proc.; ragina atitinkamai mažinti taršą valstybių viduje; 
primena, kad ES ir kitoms išsivysčiusioms valstybėms turi būti nustatytas ilgalaikis tikslas 
iki 2050 m. mažiausiai 80 proc. sumažinti taršą palyginti su 1990 m. kiekiu;

11. pripažįsta, kad pasiekti 2ºC tikslą įmanoma tik tuo atveju, jeigu ir besivystančių šalių 
grupė, visų pirma, pažangiausios iš jų, iš esmės ir apčiuopiamai sumažins šiuo metu 
prognozuojamą taršos augimo tempą, t. y. iki 2020 m. užtikrins, kad įprastinės veiklos 
skatinama tarša sumažės 15–30 proc.;

Finansavimas

12. primena, kad išsivysčiusios šalys, remdamosi Kopenhagos susitarimu, įsipareigojo skirti 
papildomų naujų išteklių, kurie 2010–2012 m. laikotarpiu siektų 30 mlrd. JAV dolerių, ir 
ypač daug dėmesio skirti pažeidžiamoms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

13. mano, kad punktualus pagal vadinamąjį greitos pradžios finansavimą skiriamų lėšų 
įgyvendinimas yra esminis veiksnys pasitikėjimui iki konferencijos Kankūne ir jos metu 
skatinti, pabrėžia, kad, kaip ir buvo žadėjusios ES valstybės narės, papildomiems naujiems 
oficialios pagalbos vystymuisi biudžetams būtina skirti 7,2 mlrd. eurų, ir ragina Europos 
Sąjungą užtikrinti visapusišką skaidrumą Kankūne bei vėliau kasmet teikiant suderintas 
įgyvendinimo ataskaitas;

14. primena, kad bendras ES indėlis, skirtas padėti besivystančioms valstybėms sušvelninti 
klimato kaitos poveikį ir prie jos prisitaikyti, iki 2020 m. neturėtų būti mažesnis negu 
30 000 mln. eurų per metus ir kad sukaupus daugiau žinių apie klimato kaitos problemos 
rimtumą ir apie su ja susijusių išlaidų mastą šis skaičius gali didėti;

15. primygtinai ragina užtikrinti, kad klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
finansavimo naujomis priemonėmis srityje būtų paisoma nustatytų vystymosi politikos 
principų, pvz., gero valdymo principo, ir kad šie principai būtų įgyvendinami;

Stebėsena, atskaitomybė ir vertinimas
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16. teigiamai vertina į Kopenhagos susitarimą įtrauktas stebėsenos, atskaitomybės ir 
vertinimo, taip pat tarptautinių konsultacijų teikimo ir analizės nuostatas ir ragina Europos 
Sąjungą bendradarbiauti su visomis šalimis nustatant šių nuostatų įgyvendinimo gaires, 
kurios būtų patvirtintos Kankūne;

Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis ir prisitaikymas

17. pabrėžia, kad istorinė atsakomybė už negrįžtamą klimato kaitą tenka išsivysčiusioms 
valstybėms, ir primena įsipareigojimą padėti besivystančioms ir mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims prisitaikyti prie šių pokyčių, įskaitant finansinės paramos 
nacionalinėms prisitaikymo veiksmų programoms – svarbioms prisitaikymo prie klimato 
kaitos priemonėms, skatinančioms savarankiškumą – teikimą;

Miškų naikinimo ir nykimo skatinamos taršos mažinimas; dykumėjimas 

18. mano, jog norint, kad iki 2020 m. būtų sustabdytas didžiulis atogrąžų miškų naikinimas, 
turi būti teikiama didelė finansinė parama, taip pat techninė ir administracinė pagalba ir 
pakartoja, kad laiko požiūriu realistiškiausia priemonė yra viešas finansavimas; ragina 
Europos Sąjungą dirbti siekiant, kad Kankūne būtų priimti konkretūs sprendimai dėl 
miškų naikinimo ir nykimo skatinamos taršos mažinimo, įskaitant konkrečius tikslus;

19. pritaria, kad būtų parengta miškų naikinimo ir nykimo skatinamos taršos mažinimo 
priemonė ir labiau stengiamasi užkirsti kelią taršai šiltnamio efektą sukeliančiomis 
dujomis;

20. laikosi nuomonės, kad turėtų būti siekiama didesnės trijų Rio de Žaneiro konvencijų dėl 
biologinės įvairovės, dėl klimato kaitos ir dėl dykumėjimo sąveikos; ragina Komisiją ir 
valstybes nares aktyviai remti idėją 2012 m. surengti aukščiausio lygio susitikimą trijų Rio 
de Žaneiro konvencijų klausimais, kuris sudarytų dalį aukščiausiojo lygio susitikimo 
„Rio+20“;

Ekonomika, kurios sąlygomis išmetamas mažas kiekis anglies dioksido, ir 
bendradarbiavimas technologijų srityje 

21. yra įsitikinęs, jog Europos Sąjunga, nepaisydama to, ar tarptautinėse derybose bus 
pasiekta pažanga, turėtų skubiai modernizuoti savo ekonomiką, kad ji taptų tausesnė, kad 
būtų išmetama mažiau anglies dioksido ir kad ji būtų veiksminga išteklių požiūriu, kartu 
būtų švelninamas klimato kaitos poveikis, gerinama oro kokybė, užtikrinama saugi 
energetika, o Europos Sąjungos ekonomika taptų konkurencingiausia pasaulyje, kur vis 
daugiau investicijų nukreipiama ekologiškesnėms technologijoms taikyti;

Pasaulinė anglies dioksido rinka

22. ragina ES ir jos partneres artimiausioje ateityje rasti veiksmingiausią būdą ES prekybos 
emisijomis sistemos ir kitų su pasauline anglies dioksido rinka susijusių prekybos sistemų 
ryšiams skatinti, taip pat užtikrinti didesnę taršos mažinimo būdų įvairovę, pagerinti 
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rinkos mastą ir likvidumą, pagaliau veiksmingiau paskirstyti išteklius;

23. ragina reformuoti projektais grindžiamas priemones, pvz., švarios plėtros mechanizmus ir 
bendrą įgyvendinimą: turėtų būti nustatyti griežti projektų kokybės standartai, kuriais 
remiantis būtų užtikrinta aukšti minėtųjų projektų standartai ir patikimu bei pagrindžiamu 
būdu realiai būtų dar labiau sumažinta tarša, o taip būtų prisidėta ir prie tvarios 
besivystančių šalių plėtros; be to, pritaria Komisijos nuomonei, kad turėtų būti susitarta 
dėl sektorių priemonių, kurios laikotarpiu po 2012 m. būtų taikomos ekonomiškai 
pažangesnėse besivystančiose šalyse, tuo tarpu mažiausiai išsivysčiusios šalys ir toliau 
galėtų naudotis švarios plėtros mechanizmais;

24. primygtinai reikalauja, kad ES ir valstybės narės pirmiausia vykdytų įsipareigojimus 
švelninti klimato kaitos poveikį Europos Sąjungoje, ir primena visoms šalims, kad 
lanksčios priemonės turėtų būti naudojamos minimaliai;

Tarptautinė aviacija ir jūrų transportas

25. apgailestauja, kad nepakankamai pažangiai sprendžiami su pasauliniu oro ir jūrų 
transportu susiję klausimai ir primygtinai pabrėžia būtinybę įtraukti tarptautinės aviacijos 
ir jūrų transporto klausimus į JTBKKK nuostatomis grindžiamą susitarimą;

26. ragina Europos Sąjungą užtikrinti, kad tarptautiniame susitarime būtų visapusiškai 
atsižvelgta į aviacijos ir jūrų transporto klusimus ir kad aviacijos ir jūrų sektorių taršos 
mažinimo tikslai būtų tokie pat, kaip ir kitų pramonės sektorių;

Europos Parlamento delegacija

27. laikosi nuomonės, kad ES delegacija atlieka svarbų vaidmenį derybose dėl klimato kaitos, 
taigi mano, jog nepriimtina, kad ankstesnės šalių konferencijos metu šiai delegacijai 
priklausantys Europos Parlamento nariai negalėjo dalyvauti ES koordinatorių 
posėdžiuose; tikisi, kad šiuose Kankūne vyksiančiuose posėdžiuose stebėtojų statusu su 
teise kalbėti ar be jos bus leista dalyvauti bent Europos Parlamento delegacijos 
pirmininkams;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, taip pat JTBKKK sekretoriatui su prašymu išplatinti šią 
rezoliuciją visoms ES nepriklausančioms JTBKKK šalims.


