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B7-0000/2010

Rezoluția Parlamentului European privind Conferința ONU cu privire la schimbările 
climatice de la Cancun (COP16)

Parlamentul European,

 având în vedere Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 
(CCONUSC) și Protocolul de la Kyoto la CCONUSC,

 având în vedere cea de-a 15-a 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 a avut loc la Copenhaga, Danemarca, între 7 și 
18 decembrie 2009, precum și la Acordul de la Copenhaga,

 având în vedere cea de-a 16-a Conferință a părților (COP 13) participante la CCONUSC și 
cea de-a șasea Conferință a părților ce servește drept Reuniune a părților participante la 
Protocolul de la Kyoto (COP/MOP 6), care va avea loc la Cancun, Mexic, între 29 
noiembrie și 10 decembrie 2010, 

 având în vedere pachetul „climă și energie” al UE din decembrie 2008, 

 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 climatice1” și cea din 10 februarie 2010 
referitoare la rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 
15),  

 având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral …. depusă de Comisia pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 115 din 
Regulamentul său de procedură și declarațiile Consiliului și Comisiei,

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

A. întrucât dovezile științifice privind schimbările climatice și impactul acestora sunt clare, 
este imperativ să se ia măsuri la nivel internațional pentru a se putea face față acestei 
sfidări mondiale,

B. întrucât, în urma rezultatului dezamăgitor al conferinței privind schimbările climatice care 
a avut loc la Copenhaga, trebuie restabilită încrederea în negocierile internaționale privind 
schimbările climatice, 

C. întrucât țările cu economii dezvoltate, emergente și în curs de dezvoltare, care împreună 
emit peste 80% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial, și-au asumat 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0042.
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angajamente/au făcut promisiuni vizând reducerea acestora, 

D. întrucât aceste angajamente vor fi insuficiente pentru îndeplinirea obiectivului global de  
limitare a creșterii globale a temperaturii medii anuale la suprafață la 2° C („obiectivul de 
2° C”);

Obiectivul global al COP 16 și poziția UE 

1. subliniază că, la Cancun, trebuie să se ajungă la un acord cu privire la adoptarea de măsuri 
concrete pentru a se ajunge la încheierea unui acord internațional global în 2011, în Africa 
de Sud, pentru perioada de după 2012, care ar trebui să corespundă ultimelor evoluții în 
domeniul științei și să fie în conformitate cu obiectivul de 2º C;

2. invită Uniunea Europeană să joace din nou rolul său de lider în negocierile privind clima 
și să contribuie în mod activ la instaurarea unei atmosfere mai constructive și transparente 
la conferința de la Cancun; îndeamnă, prin urmare, Comisia și statele membre să 
vorbească într-un singur glas și să își îmbunătățească procedura internă de luare a 
deciziilor, astfel încât să fie în măsură să reacționeze mai rapid cu privire la evoluțiile din 
timpul negocierilor, să acționeze într-un mod mai strategic și să fie mai receptive față de 
țările terțe;

3. îndeamnă Uniunea Europeană să își reitereze angajamentul ferm cu privire la Protocolul 
de la Kyoto și să salute continuarea lucrărilor pe canalele de negociere AWG-KP și 
AWG-LCA, integrând orientările politice ale Acordului de la Copenhaga; solicită, prin 
urmare, Uniunii Europene să declare în mod deschis, înaintea conferinței de la Cancun, că 
este gata să continue cu a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto (2013-
2020), cu obiectivele corespunzătoare, recunoscând, în același timp, că este necesar un 
progres similar în cadrul celor două canale de negociere pentru a se ajunge la un acord 
internațional pentru perioada de după 2012 care să fie în conformitate cu obiectivul de 2º 
C;

4. solicită UE și statelor membre să pună în aplicare principiul echității în domeniul climei 
pe termen lung (2050 și după această dată); susține, prin urmare, introducerea unei clauze 
a echității în cadrul viitoarelor negocieri internaționale privind clima;

5. subliniind caracterul urgent al negocierilor privind clima, salută abordarea treptată 
propusă de Consiliu și de Comisie și insistă asupra necesității de a se adopta decizii 
concrete la Cancun cu privire la finanțare (volum, surse, guvernanță), adaptare, 
silvicultură, transferuri de tehnologie, supraveghere, raportare și verificare, precum și cu 
privire la necesitatea de a asigura o transparență deplină în privința punerii în aplicare a 
finanțării inițiale rapide;

6. consideră că viitoarele acțiuni ale UE în materie de diplomație climatică ar trebui să se 
concentreze asupra angajamentului politic față de țările terțe, elaborând politici vizând să 
instituie mecanisme eficiente pentru cooperarea internațională privind schimbările 
climatice, atât în cadrul, cât și în afara CCONUSC și pentru cooperarea cu țările terțe în 
domeniul climei în scopul sprijinirii, în mod concret, în întreaga lume, a unei dezvoltări 
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care să producă un nivel redus de emisii de carbon și să fie adaptabilă la schimbările 
climatice;

Angajamente de reducere a emisiilor

7. reiterează faptul că, potrivit Comitetului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice 
(IPCC), menținerea la nivelul pragului de 2° C necesită ca nivelul maxim al emisiilor 
globale de gaze cu efect de seră să fie atins până în 2015 cel târziu, acestea urmând să fie 
reduse cu cel puțin 50% comparativ cu nivelurile anului 1990 până în 2050 și să continue 
să scadă ulterior;

8. îndeamnă toți partenerii internaționali, inclusiv SUA și China, să prezinte 
angajamente/promisiuni mai ambițioase cu privire la reducerea emisiilor pe baza 
principiului „responsabilității comune, dar diferențiate”, pentru a asigura coerența cu 
obiectivul de 2° C; 

9. reafirmă necesitatea adoptării unui obiectiv vizând reducerea cu 30% a emisiilor de gaze 
cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene până în 2020, atunci când condițiile o vor 
permite; 

10. reamintește că acordul internațional ar trebui să garanteze o reducere colectivă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră în țările dezvoltate la un nivel care să se apropie de limita 
superioară a intervalului de 25-40 % pentru anul 2020 față de nivelurile din 1990, conform 
recomandării IPCC, și că date științifice recente arată că este necesară o reducere a 
emisiilor de cel puțin 40 %; solicită ca aceste reduceri să fie realizate pe plan intern; 
reamintește că ar trebui stabilit un obiectiv de reducere pe termen lung pentru UE și 
celelalte țări dezvoltate de cel puțin 80 % până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990; 

11. recunoaște că atingerea obiectivului de menținere a creșterii temperaturii la sub 2° C va 
necesita, de asemenea, ca grupul țărilor în curs de dezvoltare, în special cele mai avansate 
dintre acestea, să realizeze o reducere considerabilă și într-un mod cuantificabil a ratei de 
creștere a emisiilor preconizată în prezent, de ordinul a 15-30% sub nivelul la care s-ar 
afla acestea în situația de statu-quo până în 2020;

Finanțarea

12. reamintește faptul că țările dezvoltate s-au angajat în cadrul Acordului de la Copenhaga să 
furnizeze resurse care să se apropie de pragul de 30 miliarde USD în perioada 2010-2012,  
acordându-se o atenție deosebită  țărilor vulnerabile și celor cel mai puțin dezvoltate;

13. consideră că punerea în aplicare în timp util a finanțării inițiale rapide constituie un factor 
cheie în vederea instaurării unei atmosfere de încredere înainte și în cursul conferinței de 
la Cancun; subliniază necesitatea ca sprijinul financiar de 7,2 miliarde de euro promisă de 
statele membre să fie nou și să se adauge la bugetele asistenței oficiale pentru dezvoltare 
(AOD) și îndeamnă Uniunea Europeană să garanteze deplina transparență atunci când va 
prezenta rapoarte coordonate privind punerea în aplicare, la Cancun și, după aceea, în 
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fiecare an; 

14. 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 de miliarde de euro 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;

15. insistă asupra faptului că, în domeniul finanțării destinate reducerii și adaptării prin 
intermediul unor noi mecanisme, principiile consacrate în materie de politică de 
dezvoltare, cum ar fi buna guvernanță, ar trebui să fie respectate și puse în aplicare;

Supravegherea, raportarea și verificarea

16. salută prevederile Acordului de la Copenhaga privind supravegherea, raportarea și 
verificarea, precum și cele privind consultările și analizele internaționale și îndeamnă 
Uniunea Europeană să colaboreze cu toate părțile în vederea definirii de orientări pentru 
punerea în aplicare a acestor prevederi, în vederea adoptării lor la Cancun;

Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare și adaptarea

17. subliniază responsabilitatea istorică a țărilor dezvoltate în ceea ce privește caracterul 
ireversibil al schimbărilor climatice și reamintește obligația de a sprijini țările în curs de 
dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate în adaptarea la aceste schimbări, inclusiv prin 
acordarea de ajutor financiar programelor de acțiune naționale pentru adaptare (NAPAs), 
ca instrumente importante pentru adaptarea la schimbările climatice, care promovează 
implicarea la nivel local;

REDD și deșertificarea 

18. consideră că, pentru a se pune capăt defrișării pădurilor tropicale până în 2020 cel mai 
târziu, trebuie acordat un sprijin financiar semnificativ, precum și asistență tehnică și 
administrativă, reafirmând faptul că finanțarea publică reprezintă instrumentul cel mai 
realist în această perspectivă; îndeamnă Uniunea Europeană să depună eforturi la Cancun 
în vederea adoptării unor decizii concrete, cu obiective clare, privind reducerea emisiilor 
provenite din defrișări și degradare (REDD);

19. sprijină crearea unui mecanism vizând reducerea emisiilor provenite din defrișări și din 
degradarea pădurilor și ameliorarea procesului de eliminare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră;

20. consideră că ar trebui întărite sinergiile dintre cele trei convenții de la Rio privind 
biodiversitatea (CBD), schimbările climatice (CCONUSC) și deșertificarea (CONUCD);  
solicită Comisiei și statelor membre să sprijine în mod activ ideea organizării, în cadrul 
summitului Rio+20 din 2012, a unui reuniuni la nivel înalt pe marginea celor trei 
convenții de la Rio ;
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Economie cu emisii scăzute de carbon și cooperarea tehnologică 

21. consideră că, indiferent de progresele realizate în cadrul negocierilor internaționale, 
Uniunea Europeană ar trebui să își modernizeze economia cât mai rapid cu putință pentru 
ca aceasta să devină mai sustenabilă, să emită mai puțin carbon și să fie mai eficientă în 
utilizarea resurselor, ceea ce ar atenua schimbările climatice, îmbunătăți calitatea aerului, 
favoriza securitatea energetică și garanta că Uniunea Europeană devine economia cea mai 
competitivă într-o lume în care investițiile sunt dirijate din ce în ce mai mult spre 
tehnologii nepoluante;

O piață mondială a carbonului

22. invită UE și partenerii săi mondiali să găsească, în viitorul imediat, modalitatea cea mai 
eficientă pentru promovarea legăturilor dintre sistemul UE de comercializare a emisiilor 
(EU ETS) și alte sisteme de comercializare, ceea ce ar deschide, în schimb, 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;

23. solicită reformarea mecanismelor bazate pe proiecte, precum mecanismul de dezvoltare 
nepoluantă (CDM) și mecanismul de aplicare comună (JI), prin stabilirea unor norme 
stricte care să garanteze un înalt nivel calitativ pentru aceste proiecte, care să ducă la 
reduceri ulterioare fiabile, ușor de verificat și reale ale emisiilor și să sprijine dezvoltarea 
sustenabilă în țările în curs de dezvoltare; mai mult, sprijină opinia Comisiei potrivit 
căreia ar trebui să se ajungă la un acord cu privire la mecanisme sectoriale pentru țările în 
curs de dezvoltare mai avansate din punct de vedere economic, pentru perioada de după 
2012, menținând accesul țărilor cel mai puțin dezvoltate la CDM;

24. insistă asupra faptului că UE și statele membre trebuie să-și respecte angajamentele de 
reducere în primul rând în cadrul UE și reamintește tuturor părților că recurgerea la 
mecanisme flexibile trebuie menținută la minimum;

Transportul aerian și maritim internațional

25. regretă lipsa de progrese în reducerea emisiilor datorate sectoarelor transportului aerian și 
maritim și insistă asupra necesității de a include aceste două sectoare într-un acord în 
cadrul CCONUSC;

26. invită UE să se asigure că se ia în considerare în întregime, în cadrul acordului 
internațional, impactul sectoarelor transportului aerian și maritim și că obiectivele de 
reducere a emisiilor pentru aceste sectoare sunt aceleași ca cele ale altor sectoare 
industriale;
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Delegația Parlamentului European

27. consideră că delegația UE joacă un rol important în cadrul negocierilor 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 
cel puțin președinții delegației Parlamentului European să aibă acces la astfel de reuniuni 
la Cancun, în calitate de observatori, cu sau fără drept de luare a cuvântului;

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


