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B7-0000/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o konferenci o podnebnih spremembah v Cancunu 
(COP16)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah 
(UNFCCC) ter Kjotskega protokola h konvenciji,

 ob upoštevanju petnajste konference pogodbenic UNFCCC (COP 15) in pete konference 
pogodbenic kot sestanka pogodbenic kjotskega protokola (COP/MOP5) od 7. do 18. 
decembra 2009 v Københavnu na Danskem, ter københavnskega dogovora,

 ob upoštevanju šestnajste konference pogodbenic (COP 16) v okviru UNFCCC in šeste 
konference pogodbenic kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola (COP/MOP6), ki sta 
potekali od 29. novembra do 10. decembra 2010 v Cancunu v Mehiki, 

 ob upoštevanju svežnja EU za podnebne spremembe in energijo z decembra 2008, 

 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“1 in z dne 10. februarja 2010 o izidih 
konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP15), 

 ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor ..... Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane v skladu s členom 115 poslovnika in izjav Sveta in Komisije,

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

A. ker so znanstveni dokazi za podnebne spremembe in njihove posledice nedvoumni, kar 
pomeni, da so za spoprijem s tem svetovnim izzivom nujni ukrepi na mednarodni ravni,

B. ker je treba po skopih rezultatih konference o podnebju v Københavnu povrniti zaupanje v 
mednarodna pogajanja o podnebnih spremembah, 

C. ker so se razvite države, države v vzponu in države v razvoju, ki povzročijo 80 % 
svetovnih emisij toplogrednih plinov, obvezale/zavezale k zmanjšanju emisij, 

D. ker te obveznosti/zaveze ne bodo zadostovale za doseganje splošnega cilja omejitve 
skupne povprečne letne temperature na površini na največ 2ºC (t.i. cilj o 2ºC),

Splošni cilj COP16 in stališče EU 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0042.
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1. poudarja, da se je treba v Cancunu sporazumeti o konkretnih ukrepih, ki bodo utrli pot 
sklenitvi obsežnega mednarodnega sporazuma za obdobje po letu 2012 v Južni Afriki leta 
2011, ki bi morali biti v skladu z najnovejšim napredkom v znanosti in ciljem o 2ºC ;

2. poziva Evropsko unijo, naj ponovno prevzame vodilno vlogo v pogajanjih o podnebju in 
dejavno prispeva k bolj tvorni in pregledni konferenci o podnebju v Cancunu, zato poziva 
Komisijo in države članice, naj enotno nastopijo in izboljšajo svoje notranje postopke 
odločanja, da se bodo lahko  hitreje odzivale na razvoj dogodkov med pogajanji, bolj 
strateško ukrepale in bile bolj odzivne do tretjih držav;

3. poziva Evropsko unijo, naj potrdi svojo močno zavezanost kjotskemu protokolu in 
pozdravi nadaljevanje dela pri obeh skupinah, skupini za dodatne zveze pogodbenic iz 
Priloge 1 v okviru Kjotskega protokola (AWG-KP) in ad hoc delovni skupini za 
dolgoročno sodelovanje v okviru Konvencije (AWG-LCA), ter vključi politične smernice 
københavnskega dogovora; zato zahteva, da Evropska unija pred konferenco v Cancunu 
javno izjavi, da je pripravljena nadaljevati z drugim zavezujočim obdobjem po Kjotskem 
protokolu (2013–2020) z ustreznim ciljem in prizna, da je potreben primerljiv napredek 
pri obeh pogajalskih temah, da se omogoči mednarodni sporazum za obdobje po letu 
2010, ki bi dosegel cilj 2ºC;

4. poziva EU in njene države članice, naj uveljavijo načelo „pravičnosti glede podnebja“ v 
dolgoročni perspektivi do leta 2050 in naprej; zato se zavzema za klavzulo pravičnosti v 
prihodnjih mednarodnih pogajanjih o podnebju;

5. poudarja, da so pogajanja o podnebju zelo nujna, vendar pozdravlja postopni pristop, ki ga 
predlagata Svet in Komisija, ter, kako pomembno je privzeti konkretne zaključke v 
Cancunu, kar zadeva financiranje (obseg, vire in upravljanje), prilagoditev, gozdarstvo, 
prenos in spremljanje tehnologije, poročanje in preverjanje ter pomen zagotavljanja 
popolne preglednost nad hitrim začetkom izvajanja;

6. meni, da bi se morale dejavnosti prihodnje „diplomacije EU za podnebje” osredotočiti na 
politično sodelovanje s tretjimi državami, politike za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov za mednarodno sodelovanje o podnebnih spremembah znotraj konference 
UNFCCC in zunaj nje ter sodelovanje na področju podnebja s tretjimi državami, da se 
zagotovi praktična podpora nizkoogljičnemu, podnebju prilagojenemu razvoju po svetu;

Obveznosti zmanjševanja emisij

7. ponovno poudarja, da je po ugotovitvah medvladnega foruma o podnebnih spremembah 
(IPCC) mogoče cilj o 2ºC doseči le, če svetovne emisije toplogrednih plinov dosežejo 
vrhunec najpozneje leta 2015 in se do leta 2050 zmanjšajo vsaj za 50 % v primerjavi s 
stopnjo iz leta 1990, nato pa se še naprej zmanjšujejo;

8. poziva vse mednarodne partnerje, tudi ZDA in Kitajsko, naj ponudijo bolj ambiciozne 
obveznosti/zaveze za zmanjšanje emisij na podlagi načela o skupnih, a različnih 
odgovornostih, da se zagotovi skladnost s ciljem o 2ºC;

9. ponavlja, da je treba sprejeti cilj 30 % zmanjšanja toplogrednih plinov za Evropsko unijo 
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za leto 2020, ko bodo razmere primerne; 

10. opozarja, da bi moral mednarodni sporazum zagotoviti skupno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v razvitih državah za leto 2020 glede na ravni iz leta 1990 čim višje v 
razponu od 25 do 40%, ki ga priporoča IPCC, ter da nedavni znanstveni podatki kažejo, 
da je potrebno vsaj 40-odstotno zmanjšanje emisij; poziva, naj se to zmanjšanje doseže na 
domačih tleh; opozarja, da bi bilo treba določiti dolgoročni cilj zmanjšanja emisij v EU in 
drugih razvitih državah za vsaj 80 % do leta 2050 glede na ravni za leto 1990; 

11. ugotavlja, da je mogoče doseči cilj o 2ºC le, če bodo tudi države v razvoju kot skupina, 
zlasti bolj razvite med njimi, dosegle znatno in količinsko opredeljivo odstopanje pod 
sedanjo predvideno stopnjo rasti emisij, približno 15 do 30 % pod običajno predvidenimi 
vrednostmi;

Financiranje

12. opozarja, da so se razvite države s københavnskim dogovorom zavezale, da bodo v 
obdobju od 2010 do 2012 zbrale nova in dodatna sredstva v višini skoraj 30 milijard USD, 
ki bodo namenjena predvsem ogroženim in najmanj razvitim državam;

13. meni, da sta hitro izvajanje in njegov hiter začetek bistvena za vzpostavitev zaupanja pred 
konferenco v Cancunu in po njej; poudarja, da je potrebno 7,2 milijarde EUR, kot so se 
zavezale države članice EU, kot novih in dodatnih sredstev v proračun uradne razvojne 
pomoči, ter poziva Evropsko unijo, naj zagotovi popolno preglednost pri oddaji usklajenih 
poročil o izvajanju v Cancunu in kasneje vsako leto; 

14. opozarja, da skupni prispevek EU k prizadevanjem držav v razvoju za blažitev in 
njihovim potrebam po prilagoditvi ne bi smel biti nižji od 30.000 milijonov EUR na leto 
do leta 2020; ta znesek pa se lahko poviša z novimi spoznanji o resnosti podnebnih 
sprememb in obsegom s tem povezanih stroškov;

15. vztraja, da je na področju financiranja blažitve in prilagajanja prek novih mehanizmov 
treba upoštevati in izvajati sprejeta načela razvojne politike, kakršno je dobro upravljanje;

Spremljanje, poročanje in preverjanje

16. pozdravlja določbe sporazuma iz Københavna o spremljanju, poročanju in preverjanju ter 
o mednarodnih posvetovanjih analizi ter poziva Evropsko unijo, naj sodeluje z vsemi 
stranmi pri izdelavi smernic za izvajanje določb, ki bodo sprejete v Cancunu;

Sodelovanje z državami v razvoju in prilagajanje

17. poudarja zgodovinsko odgovornost razvitih držav za nepopravljive podnebne spremembe 
ter opozarja, da so dolžne pomagati državam v razvoju in najmanj razvitim državam pri 
prilagajanju nanje, tudi z zagotavljanjem finančne podpore nacionalnim prilagoditvenim 
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akcijskim programom kot pomembnim instrumentom za prilagajanje podnebnim 
spremembam, ki spodbujajo odgovornosti držav;

Program za zmanjševanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov v državah v 
razvoju ter dezertifikacija 

18. meni, da je treba zagotoviti znatno finančno podporo ter tehnično in upravno pomoč, da se 
zaustavi surovo krčenje tropskega gozda najkasneje do leta 2020, in ponavlja, da je javno 
financiranje najbolj realistično sredstvo glede na ta časovni rok; Evropsko unijo pa poziva, 
naj ukrepa za sprejetje konkretnih odločitev, tudi konkretnih ciljev, za zmanjšanje emisij 
zaradi krčenja in degradacije gozdov v Cancunu;

19. podpira uvedbo mehanizma za zmanjšanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov ter 
povečanje odstranjevanja emisij toplogrednih plinov;

20. meni, da je treba povečati sinergije med tremi konvencijami iz Ria o biotski raznovrstnosti 
(CBD), o podnebnih spremembah (UNFCCC) in o dezertifikaciji (UNCCD);  poziva 
Komisijo in države članice, naj dejavno podprejo zamisel o srečanju treh konvencij iz Ria 
na visoki ravni kot dela srečanja na vrhu Rio+20 leta 2012;

Nizkoogljično gospodarstvo in tehnološko sodelovanje 

21. meni, da bi morala Evropska unija ne glede na napredek pri mednarodnih pogajanjih 
nujno posodobiti svoje gospodarstvo, da bi postalo bolj trajnostno, nizkoogljično in bi 
učinkoviteje izrabljalo vire, ter bi s tem blažila podnebne spremembe, izboljšala kakovost 
zraka, ustvarila zanesljivost oskrbe z energijo in zagotovila, da bo gospodarstvo EU 
postalo najkonkurenčnejše gospodarstvo v svetu, kjer so naložbe vedno bolj usmerjene v 
čistejše tehnologije;

Svetovni trg z ogljikom

22. poziva EU in njene svetovne partnerje, naj v neposredni prihodnosti poiščejo 
najučinkovitejši način spodbujanja povezav med sistemom EU za trgovanje z emisijami in 
drugimi sistemi trgovanja z emisijami, katerih namen je svetovni trg ogljika, kar bi 
zagotovilo bolj raznolike možnosti postopnega zmanjševanja, večji trg, večjo likvidnost in 
učinkovitejše razporejanje sredstev;

23. poziva k reformi projektno osnovanih mehanizmov, kot sta Mehanizem čistega razvoja in 
Skupno izvajanje, tako da se določijo strogi standardi kakovosti projektov, ki bodo 
zagotovili visoko kakovost takih projektov z zanesljivim, preverljivim in dejanskim 
dodatnim zmanjšanjem emisij, ki bodo podprli tudi trajnostni razvoj v državah v razvoju; 
poleg tega se strinja s stališčem Komisije, da se je treba dogovoriti o sektorskih 
mehanizmih za gospodarsko naprednejše države v razvoju za obdobje po letu 2012, 
Mehanizem čistega razvoja pa bi moral ostati na voljo najmanj razvitim državam;
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24. vztraja, da morajo EU in države članice izpolniti obveznosti za blažitev predvsem znotraj 
EU, ter opozarja vse strani, da bi bilo treba uporabo prožnih mehanizmov kar najbolj 
zmanjšati;

Mednarodni letalski in pomorski promet

25. obžaluje premajhen napredek pri obravnavi letalskega in pomorskega prometa ter vztraja, 
da je treba vključiti mednarodni letalski in pomorski promet v sporazum v okviru 
UNFCCC;

26. poziva Evropsko unijo, naj zagotovi, da se v mednarodnih sporazumih upošteva celotni 
učinek letalskega in pomorskega prometa, ter da bodo cilji za zmanjšanje emisij v 
letalskem in pomorskem sektorju enaki kot v drugih industrijskih sektorjih;

Delegacija Evropskega parlamenta

27. meni, da ima delegacija EU pomembno vlogo v pogajanjih o spremembah podnebja in da 
je zato nesprejemljivo, da poslanci Evropskega parlamenta, ki so del te delegacije, na 
prejšnjih konferencah pogodbenic niso mogli sodelovati na usklajevalnih sestankih EU; 
pričakuje, da bodo v Cancunu na sestankih lahko sodelovali vsaj predsedniki delegacije 
Evropskega parlamenta kot opazovalci, s pravico do sodelovanja v razpravi ali brez nje;

28. naroči svojemu predsedniku, 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.


