
RE\876174BG.doc PE469.950v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

05.9.2011 B7-0000/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено вследствие на въпрос, изискващ устен отговор B7-0000/2011

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

относно конференцията за изменението на климата в Дърбан (СОР-17) 

Karl-Heinz Florenz (PPE)
от името на групата EPP
Dan Jørgensen
от името на групата S&D
Corinne Lepage
от името на групата ALDE
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE
Miroslav Ouzký
от името на групата ECR
Bairbre de Brún
от името на групата GUE/NGL
Oreste Rossi



PE469.950v02-00 2/8 RE\876174BG.doc

BG

от името на групата EFD



RE\876174BG.doc 3/8 PE469.950v02-00

BG

B7-0000/2011

Резолюция на Европейския парламент относно конференцията за изменението на 
климата в Дърбан (СОР-17) 

Европейският парламент,

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

– като взе предвид плана за действие от Бали (Решение 1/COP-13),

– като взе предвид 15-тата 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 (COP-16) по РКОНИК и 
шестата конференция-среща на страните по протокола от Киото (COP/MOP6), 
проведена в Канкун, Мексико, от 29 ноември до 10 декември 2010 г., както и 
споразуменията от Канкун,

– като взе предвид предстоящата 17-та Конференция на страните по РКОНИК (COP 
17) и седмата конференция-среща на страните по протокола от Киото (COP/MOP 7), 
която ще се състои в Дърбан, Южна Африка, от 28 ноември до 9 декември 2011 г.,

– като взе предвид пакета на ЕС за енергетиката и изменението на климата, приет 
през декември 2008 г., 

– като взе предвид Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на 
авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове в рамките на Общността1,

– като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2009 г. относно стратегията на 
ЕС за Конференцията по изменението на климата в Копенхаген2, от 10 февруари 
2010 г. относно резултата от Конференцията по изменението на климата в 
Копенхаген 3, и от 25 ноември 2010 г. относно Конференцията за изменението на 
климата в Канкун 4

– като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2009 г. относно "2050 г.: 
бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за 
опазване на климата”5,

– като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена "Адаптиране спрямо 

                                               
1 ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.
2 Приети текстове, P7_TA(2009)0089.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0019.
4 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Приети текстове, P6_TA(2009)0042
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изменението на климата — към европейска рамка за действие" (COM(2009)0147), 
своята резолюция от 6 май 2010 г.1 на същата тема, както и специалния доклад на 
Международната експертна група по изменението на климата от 9 май 2011 
г.относно източниците на възобновяема енергия и смекчаването на изменението на 
климата2,

– като взе предвид своята резолюция от 11 май 2011 г. относно Зелената книга на 
Комисията относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: 
подготвяне на горите за изменението на климата3,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 март 2011 г. относно последващите 
действия след конференцията в Канкун, 

– като взе предвид въпросите 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 данни недвусмислено доказват съществуването на 
изменението на климата и на неговите последици, което прави наложително 
предприемането на международни действия за посрещане на едно от най-големите 
предизвикателства на 21 век и не само,

Б. като има предвид, че основна цел трябва да остане изготвянето на международно 
законово обвързващо споразумение, съобразено с принципа на „обща, но 
диференцирана отговорност”, при отчитане на водещата роля на развитите страни и 
на съответния принос на развиващите се страни,

В. като има предвид, че съществуващите ангажименти и обещания, поети в рамките на 
споразумението от Копенхаген и официализирани в споразуменията от Канкун, не 
са достатъчни за постигането на целта за ограничаване до 2ºC („целта от 2ºC”) на 
общото световно средно годишно покачване на температурата на земната 
повърхност,

Г. като има предвид, че за да бъде съхранен политическият импулс, необходим за 
прокарването на пътя към всеобхватно международно споразумение с конкретни 
цели, е важно да се работи на основата на възстановеното по време на 
Конференцията за изменението на климата в Канкун (СОР-16) доверие и 
прозрачност,

Д. като има предвид, че е необходимо да бъдат взети предвид радикалните 
геополитически промени през последните десетилетия, довели до превръщането на 
някои развиващи се страни в мащабни икономически и политически фактори, което 
от своя страна води до ново равновесие на властта и влиянието, свързано с нови 

                                               
1 ОВ С 81 Е, 15.3.2011 г., стр.115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report
3 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0226.
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роли и нови отговорности;

Основни цели

1. настоятелно призовава страните да осигурят сключването на всеобхватно законово 
обвързващо международно споразумение за след 2012 г., основаващо се на 
международната система от правила по Протокола от Киото, в съответствие с целта 
от 2ºC;

2. настоятелно призовава Европейския съюз публично и недвусмислено да потвърди 
твърдата си ангажираност спрямо Протокола от Киото и да предприеме всички 
необходими стъпки, за да бъдат избегнати луфтовете между периодите на 
ангажиментите по Протокола от Киото; ето защо призовава Европейския съюз 
открито да заяви преди Дърбан, че е готов да продължи с втория период на 
ангажиментите по Протокола от Киото (2013-2020 г.);

3. при все това признава, че за да бъде възможно гарантирането на международно 
законово обвързващо споразумение за периода след 2012 г., което да постигне целта 
от 2ºC, е необходим сравним напредък в рамките на Конвенцията;

4. настоятелно призовава всички международни партньори, да представят 
ангажименти за намаляване на емисиите, които да бъдат по-амбициозни от 
съдържащите се в споразумението от Копенхаген, основани на принципа на „обща, 
но диференцирана отговорност”, за да гарантират съвместимост с целта от 2ºC;

5. подчертава значението на напредъка в рамките на Конференцията в Дърбан за по-
нататъшното прилагане на споразуменията от Канкун и за предвиждане на датата за 
достигане на най-високите стойности на глобалните емисии и за определяне на цел 
за намаляване на световните емисии до 2050 г., както и за третиране на по-
мащабния въпрос за бъдещата форма на ангажиментите на развитите и развиващите 
се страни; отново заявява, че според научните доказателства, представени от 
Международната експертна група по изменението 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;

Стратегия на ЕС

6. подчертава необходимостта от по-обширно и ефективно разгръщане на 
дипломацията на ЕС по въпросите на климата от страна на всички институции на 
ЕС с оглед на конференцията в Дърбан (по-специално отношенията между ЕС и 
Африка), която следва да се стреми към афиширането на по-ясна позиция на ЕС по 
отношение на политиката в областта на климата, като внесе нова динамика в 
международните преговори по въпросите на климата и насърчи партньорите в целия 
свят също да въведат задължителни намаления на емисиите;

7. в този контекст изтъква значението на това Европейският съюз, в качеството си на 
важен световен фактор, да "говори с един глас" и да бъде единен;
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Конференцията в Дърбан да продължи започнатото със споразуменията от Канкун 

8. приветства успеха при сключването на споразуменията от Канкун на COP 16 през 
2010 г., посредством които бе признат световният и неотложен проблем с 
изменението на климата и бяха поставени цели и определени средства за справянето 
с него, като в същото време бе възстановено доверието в процеса на РКОНИК, в 
качеството му на инструмент за намиране на световно решение по отношение на 
изменението на климата; призовава всички участници да поддържат позитивната 
атмосфера от преговорите в Канкун;

9. припомня по-специално признаването на целта от 2ºC в споразуменията от Канкун 
(включително признаването на необходимостта да се разгледа, в контекста на едно 
първо преразглеждане, укрепването на дългосрочната световна цел на базата на най-
добрите налични научни познания във връзка със световното средно покачване на 
температурата с 1.5°), както и инициирането на процес за определяне на датата за 
достигане на най-високите стойности на глобалните емисии и на цел за намаляване 
на световните емисии до 2050 г.;

10. призовава страните по конвенцията да използват конференцията в Дърбан, за да 
бъдат пуснати в действие необходимите договорени механизми, а именно Зеленият 
фонд за климата, Комитетът по адаптацията, и да се съсредоточат върху 
разработването на Технологичния механизъм (включително Център и Мрежа за 
климатични технологии) и на регистъра с плановете на развиващите се страни за 
ограничаване на емисиите на парникови газове;

11. подчертава необходимостта от допълнителни действия на COP-17 за прилагане на 
REDD+ (намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите ) и от 
третирането на всички евентуални пропуски в това отношение;

12. подчертава необходимостта от по-нататъшно разработване в рамките на 
конференцията в Дърбан на разпоредбите за прозрачността, както и необходимостта 
да се постигне споразумение за ясна работна програма в това отношение, 
включително ИОП (измерване, отчитане и проверка);

13. отбелязва, че все още съществуват празноти в секторните и непазарните подходи и 
изтъква по-специално необходимостта да се разгледа проблемът с производството и 
потреблението на флуоровъглеводороди (HFCs) в контекста на Протокола от 
Монреал; призовава за реформа на механизмите, базирани на проекти, като 
например Механизмите за чисто развитие (CDM) и за съвместно изпълнение (JI), 
чрез въвеждането на строги изисквания за качество на проектите, гарантиращи 
зачитането на правата на човека и 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;

Финансиране 
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14. припомня, че развитите страни са поели ангажимент да предоставят нови и 
допълнителни ресурси, в размер на поне 30 милиарда щатски долара в периода 
2010-2012 г. и 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г., като се отделя 
особено внимание на уязвимите и най-слабо развитите страни; призовава Комисията 
и държавите-членки да спазят ангажиментите си и да гарантират, че ресурсите за 
приспособяване и смекчаване са в допълнение спрямо целта на ОПР от 0,7%, като 
посочат конкретно каква част от поетите задължения ще бъде финансирана с 
обществени средства; допълнително подчертава необходимостта да се мобилизират 
както вътрешни, така и международни ресурси от всички възможни източници, за 
да се допринесе за постигането на тази цел;

Земеползване, промяна на предназначението на земята и горско 
стопанство.(ЗПЗГС)

15. призовава за постигането на споразумение в Дърбан относно устойчиви правила за 
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС), които 
засилват степента на амбиция на страните по приложение I, разработени са с цел да 
осигурят намаляване на емисиите от горското стопанство и земеползването, 
изискват страните по приложение I да бъдат отговорни за всяко повишаване на 
емисиите от ЗПЗГС и следват настоящите ангажименти на страните за защита и 
увеличаване на поглътителите и резервоарите на парникови газове, така че да бъде 
гарантирана екологичната последователност на приноса на сектора към 
намаляването на емисиите;

Морски транспорт и международна авиация

16. приветства наскоро постигнатия напредък в Международната морска организация 
(ММО) по отношение на въвеждането на задължителни мерки за енергийната 
ефективност в международното корабоплаване, но отбелязва, че това може да бъде 
разглеждано само като една първа стъпка; ето защо настоятелно призовава ММО да 
предприеме необходимите стъпки в посока към световни задължителни намаления 
на емисиите от морския транспорт в рамките на РКОНИК;

17. призовава ЕС да гарантира отчитането на цялостното въздействие на авиацията в 
международно споразумение под формата на задължителни цели за намаляване на 
емисиите за авиацията; счита, че разрешаването на този проблем става все по-
неотложно, предвид неотдавнашните световни предизвикателства по отношение на 
Директива 2008/101/ЕО;

18. призовава за необходимостта да бъде проучено как би могло да се осъществи 
разпределянето на евентуалните приходи от световна рамка на политика със 
световни цели за намаляване на емисиите от авиацията и морския транспорт;

Делегация на Европейския парламент

19. счита, че делегацията на ЕС има жизненоважна роля в преговорите, свързани с 
изменението на климата, и следователно счита за неприемливо това, че членовете на 
Европейския парламент не са могли да присъстват на координационните заседания 
на ЕС на предишни конференции на страните по РКОНИК; очаква, че поне на 
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председателите на делегацията на Европейския парламент ще бъде позволено да 
участват в координационните заседания на ЕС в Дърбан;

20. отбелязва, че в съответствие с рамковото споразумение, сключено между 
Комисията и Европейския парламент през ноември 2010 г., Комисията трябва да 
улеснява включването на членове на Парламента като наблюдатели в делегациите 
на Съюза при договарянето на многостранни споразумения; припомня факта, че въз 
основа на Договора от Лисабон (член 218 от ДФЕС), Европейският парламент 
трябва да даде своето съгласие за споразумения между Съюза и трети държави или 
международни организации;

21. припомня задълженията на страните по РКОНИК да насърчават най-широко 
участие в процеса на РКОНИК, включително и на неправителствени организации; 
призовава за участие в преговорите на COP 17 на Международният форум на 
коренното население, тъй като тези народи биват засегнати в особено голяма степен 
от изменението на климата и начините на приспособяване към него;

*

*        *

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


