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Az Európai Parlament állásfoglalása a durbani éghajlat-változási konferenciáról 
(COP17)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményére és annak Kiotói 
Jegyzőkönyvére,

– tekintettel a bali cselekvési tervre (1/COP13. sz. határozat),

– tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek tizenötödik 
konferenciájára (COP15) 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 Feleinek tizenhatodik 
Konferenciájára (COP16) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként 
szolgáló, a felek 2010. november 29. és december 10. között Cancúnban, Mexikóban 
megrendezett hatodik konferenciájára (COP/MOP6), valamint a Cancúni Megállapodásra,

– tekintettel a UNFCCC feleinek következő tizenhetedik konferenciájára (COP17) és a 
Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló, a felek 2011. november 28. 
és december 8. között Durbanban, Dél-Afrikában tartandó hetedik konferenciájára 
(COP/MOP7),

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

– tekintettel a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése 
céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferenciára vonatkozó uniós 
stratégiáról szóló, 2009. november 25-i állásfoglalására2, az éghajlatváltozással foglalkozó 
koppenhágai konferencián (COP15) elért eredményekről szóló, 2010. február 10-i 
állásfoglalására3 és a cancúni éghajlat-változási konferenciáról szóló, 2010. november 25-i 
állásfoglalására4, 

– tekintettel a „2050: A jövő ma kezdődik – Az éghajlatváltozással foglalkozó jövőbeni 

                                               
1 HL L 8., 2009.1.13., 3. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0089.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0019.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0442.
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integrált uniós politikára vonatkozó ajánlások” című, 2009. február 4-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottságnak „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai 
fellépési keret felé” című fehér könyvére (COM(2009)0147) és az ezzel kapcsolatos 2010. 
május 6-i állásfoglalására2, valamint az IPCC-nek a megújuló energiaforrásokról és az 
éghajlatváltozás hatásáról szóló, 2011. május 9-i külön jelentésére3,

– tekintettel az „Erdővédelem és erdészeti információcsere az Európai Unióban: erdeink 
felkészítése az éghajlatváltozásra” című bizottsági zöld könyvről szóló, 2011. május 11-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a cancúni konferenciát követő intézkedésekről szóló, 2011. március 14-i tanácsi 
következtetésekre, 

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

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

A. mivel egyértelmű tudományos bizonyítékok vannak az éghajlatváltozás meglétére és 
hatásaira vonatkozóan, és ezáltal elengedhetetlen a nemzetközi fellépés kialakítása a XXI. 
század és az azt követő időszak egyik legnagyobb kihívásával való szembenézés 
érdekében, 

B. mivel az átfogó cél továbbra is egy, a „közös, de nem egyenlő mértékű felelősség” elvével 
összhangban álló, jogilag kötelező erejű nemzetközi megállapodás kell, hogy legyen, 
elismerve ezáltal, hogy a fejlett országoknak kell élen járniuk, a fejlődő országoknak 
pedig megfelelő hozzájárulást kell tenniük,

C. mivel a Koppenhágai Egyezmény értelmében tett és a Cancúni Megállapodásokban 
hivatalossá vált meglévő kötelezettségvállalások és 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”), 

D. mivel fontos a cancúni konferencián (COP16) visszaállított bizalomra és átláthatóságra 
építeni és fenntartani a konkrét célkitűzéseket tartalmazó, átfogó nemzetközi 
megállapodás létrehozásához szükséges politikai lendületet,

E. mivel geopolitikai szempontból az elmúlt évtizedekben a világ gyökeres változásokon 
ment keresztül, így figyelembe kell venni, hogy néhány fejlődő ország mára jelentős 
gazdasági és politikai szereplővé nőtte ki magát, aminek következtében új hatalmi és 
érdekérvényesítési egyensúly jött létre, ez pedig új szerepeket és új feladatokat is von 
maga után,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0042.
2 HL C 81. E, 2011.3.15., 115. o.
3 http://srren.ipcc-wg3.de/report
4 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0226.
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A legfontosabb célok

1. sürgeti a feleket, hogy biztosítsák egy, a 2012 utáni időszakra vonatkozó átfogó, jogilag 
kötelező erejű megállapodás megkötését, amelynek a Kiotói Jegyzőkönyv szabályokon 
alapuló nemzetközi rendszerére kell épülnie, összhangban a 2°C-ra vonatkozó 
célkitűzéssel;

2. sürgeti az Európai Uniót, hogy nyilvánosan és egyértelműen szögezze le szilárd 
elkötelezettségét a Kiotói Jegyzőkönyv mellett, és tegye meg az összes szükséges lépést a 
Kiotói Jegyzőkönyv kötelezettségvállalási időszakai közötti megszakítások elkerülése 
érdekében; kéri ezért az Európai Uniót, hogy nyíltan jelentse ki a durbani konferencia 
előtt, hogy kész vállalni a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakát 
(2013–2020);

3. elismeri azonban, hogy a 2ºC-os célkitűzést elérő, a 2012 utáni időszakra vonatkozó 
nemzetközi megállapodás biztosításához az Egyezmény irányvonala mentén tett hasonló 
előrelépés szükséges;

4. sürgeti valamennyi nemzetközi felet, hogy a „közös, de nem egyenlő mértékű felelõsség” 
elvének jegyében tegyenek a Koppenhágai Egyezményben megfogalmazottaknál nagyra 
törőbb kötelezettségvállalást a kibocsátás csökkentésére a 2°C-os célkitűzéssel való 
összhang biztosítása érdekében;

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a durbani konferencián előrelépést érjenek el a 
Cancúni Megállapodások további végrehajtása, a globális kibocsátás tetőzési dátumának 
meghatározása és a kibocsátáscsökkentési célkitűzés 2050-re történő megállapítása 
vonatkozásában, valamint a fejlett és fejlődő országok jövőbeli kötelezettségvállalási 
formáira irányuló átfogó kérdés megválaszolásában; ismételten hangsúlyozza, hogy – az 
éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport által ismertetett tudományos 
tények alapján – a 2°C-os célkitűzés megvalósításához a globális üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak 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;

EU-stratégia

6. hangsúlyozza, hogy Durban előtt valamennyi uniós intézménynek átfogóbb és 
eredményesebb uniós éghajlati diplomáciát kell folytatnia (különösen az EU–Afrika-
kapcsolatokat illetően), amelynek az éghajlat-változási politikával kapcsolatos világos 
uniós álláspont közvetítése mellett arra kell törekednie, hogy új lendületet adjon a 
nemzetközi éghajlat-változási tárgyalásoknak és világszerte kötelező 
kibocsátáscsökkentési célok bevezetésére ösztönözze a partnereket;

7. hangsúlyozza ebben az összefüggésben annak fontosságát, hogy az Európai Unió 
főszereplői minőségében egy hangon beszéljen, és egységes maradjon;

A Cancúni Megállapodások alapul vétele a durbani konferencián

8. üdvözli a 2010-es COP16 során sikeresen megkötött Cancúni Megállapodásokat, amelyek 
elismerik az éghajlatváltozás globális és sürgető problémáját, illetve célokat és eszközöket 
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határoznak meg annak kezelésére, egyben visszaállítják az UNFCCC-folyamatba mint 
olyan eszközbe vetett bizalmat, amely globális megoldást talál az éghajlatváltozásra;  kéri 
valamennyi résztvevőt a cancúni tárgyalások pozitív légkörének fenntartására;

9. különösen hangsúlyozza a 2°C-os célkitűzés tudomásul vételét a Cancúni 
Megállapodásokban (többek között annak elismerését, hogy egy első felülvizsgálattal 
összefüggésben figyelembe kell venni a hosszú távú célkitűzés megerősítését a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján, a globális átlaghőmérséklet 
1,5°C-os emelkedését illetően), és egy olyan eljárás kialakítását, amely meghatározza a
globális kibocsátások tetőzési dátumát és egy 2050-re vonatkozó globális szintű 
kibocsátáscsökkentési célkitűzést;

10. kéri a feleket, hogy használják ki a durbani konferenciát a megállapított szükséges 
mechanizmusok – mint az Éghajlat-változási Alap, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással foglalkozó bizottság – működőképessé tételére, és összpontosítsanak a 
technológiai mechanizmus (többek között az éghajlat-változási technológiai központ és 
hálózat) fejlesztésére, valamint a fejlődő országoknak az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
korlátozására vonatkozó terveit tartalmazó jegyzékre;

11. hangsúlyozza, hogy a COP17 során további fellépésekre van szükség a REDD+ (az 
erdőirtásból és az erdőpusztulásból származó kibocsátás csökkentése) végrehajtásához, és 
e téren minden lehetséges hiányosságot orvosolni kell;

12. hangsúlyozza, hogy a durbani konferencián tovább kell fejleszteni az átláthatóságra 
vonatkozó rendelkezéseket, és ezzel kapcsolatban egyértelmű munkaprogramban kell 
megegyezni, többek között a mérhető, jelenthető és ellenőrizhető tevékenységek 
vonatkozásában;  

13. megjegyzi, hogy továbbra is hiányosságok vannak az ágazati és nem piaci alapú 
megközelítésben, és különösen hangsúlyozza, hogy a fluorozott szénhidrogének (HFC) 
előállítását és fogyasztását a Montreali Jegyzőkönyv keretében kell kezelni; felszólít a 
projektalapú mechanizmusok, úgymint a tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) és az 
együttes végrehajtás (JI) megreformálására a projektek szigorú minőségi előírásai 
bevezetése révén, amelyek megbízható, ellenőrizhető és ténylegesen megvalósuló további 
kibocsátáscsökkentésen keresztül biztosítják az emberi jogok tiszteletben tartását, amelyek 
egyúttal a fejlődő országok fenntartható fejlesztését is támogatják; továbbá támogatja a 
Bizottság azon nézetét, miszerint a gazdaságilag fejlettebb fejlődő 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;

Finanszírozás 

14. emlékeztet arra, hogy a fejlett országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy legalább 30 
milliárd dollár összegű további új forrást bocsátanak rendelkezésre a 2010–2012 közötti 
időszakban, és évente 100 milliárd dollárt 2020-ig, különös figyelmet fordítva a 
sérülékeny és a legkevésbé fejlett országokra; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek eleget vállalt kötelezettségeiknek, és biztosítsák, hogy az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás mérséklésére szolgáló 
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források meghaladják az ODA szerinti 0,7%-os célkitűzést, valamint közöljék, hogy a 
kötelezettségvállalás milyen arányban származik majd közforrásokból; hangsúlyozza 
továbbá, hogy az összes lehetséges hazai és nemzetközi forrást igénybe kell venni a cél 
megvalósítása érdekében;

Földhasználat, földhasználat-változás és erdőgazdálkodás (LULUCF)

15. kéri, hogy Durbanban szülessen megállapodás a LULUCF-ra vonatkozó szigorú 
szabályokról, amelyek megerősítik az I. melléklet részes feleinek kitűzött céljait és 
rendeltetésük az erdőgazdálkodásból és földhasználatból származó kibocsátások 
csökkentésének biztosítása, kéri továbbá, hogy az I. melléklet részes felei számoljanak el a 
LULUCF-ból származó kibocsátás minden növekedésével, és tegyenek eleget az 
üvegházhatású gázok légkörből való kikerülését biztosító nyelők és tározók védelme és 
fejlesztése tekintetében már meglévő kötelezettségvállalásaiknak;

Tengeri közlekedés és nemzetközi légi közlekedés

16. üdvözli a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten (IMO) belül nemrégiben elért előrelépést, 
azaz a kötelező energiahatékonysági intézkedések bevezetését a nemzetközi hajózás 
vonatkozásában, azonban megjegyzi, hogy ez csak első lépésnek tekinthető; sürgeti ezért 
az IMO-t, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a tengeri közlekedésre vonatkozó, 
általánosan kötelező erejű kibocsátáscsökkentések irányába az UNFCCC-n belül;

17. felszólítja az EU-t annak biztosítására, hogy nemzetközi megállapodásban vegyék 
figyelembe a légi közlekedés összes hatását a légi közlekedésre vonatkozó kötelező erejű 
kibocsátáscsökkentési célkitűzések formájában; úgy véli, hogy egy ezzel kapcsolatos 
állásfoglalás egyre sürgetőbbé vált, tekintve a 2008/101/EK irányelvre kifejtett legújabb 
nemzetközi kihívásokat;

18. felszólít annak megvizsgálására, hogy miképpen lehetne kivitelezni egy, a nemzetközi légi 
és tengeri közlekedésre vonatkozó globális kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket 
tartalmazó globális szakpolitikai keretből származó potenciális bevételek elosztását;

Az Európai Parlament küldöttsége

19. úgy véli, hogy az EU küldöttsége rendkívül fontos szerepet játszik az éghajlatváltozásról 
szóló tárgyalásokon, és ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Parlament 
képviselői nem tudtak részt venni az EU koordinációs ülésein a részes felek korábbi 
konferenciáján; elvárja, hogy Durbanban az uniós koordinációs üléseken legalább az 
európai parlamenti küldöttség elnökei részt vehessenek;

20. megjegyzi, hogy a Bizottság és az Európai Parlament között 2010 novemberében létrejött 
keretmegállapodással összhangban a Bizottságnak lehetővé kell tennie az európai 
parlamenti képviselők megfigyelőként való részvételét a többoldalú megállapodásokat 
tárgyaló uniós küldöttségekben; emlékeztet rá, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében 
(EUMSZ 218. cikke) az Európai Parlamentnek hozzá kell járulnia az Unió és harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokhoz;

21. emlékeztet az UNFCCC részes feleinek kötelezettségeire az UNFCCC-folyamatban való 
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szélesebb részvétel bátorítása tekintetében, beleértve a nem kormányzati szervezetek 
bevonását is; felszólít, hogy a Bennszülött Népek Nemzetközi Fóruma vegyen részt a 
COP17 tárgyalásain, hiszen e népeket különösen érinti az éghajlatváltozás és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;

*

*        *

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az UNFCCC titkárságának azzal a 
kéréssel, hogy azt valamennyi nem uniós szerződő félhez is juttassák el.


