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Europos Parlamento rezoliucija dėl klimato kaitos konferencijos Durbane (COP 17)

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į Balio veiksmų planą (Sprendimas Nr. 1/COP 13),

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

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 29 – gruodžio 10 d. Kankūne (Meksika) vykusią 16-
ąją JTBKKK šalių konferenciją (COP 16) ir į šeštąją šalių konferenciją, kuri traktuojama 
kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (COP/MOP 6), ir į Kankūno susitarimus,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 28 – gruodžio 9 d. Durbane (Pietų Afrika) vyksiančią 
17-ąją JTBKKK šalių konferenciją (COP 17) ir į septintąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (COP/MOP 7),

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

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2008/101/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistemą Bendrijoje būtų įtrauktos aviacijos 
veiklos rūšys1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Kopenhagos 
konferencijoje klimato kaitos klausimu2, 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl 
Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos klausimu (COP 15) rezultatų3 ir į 
2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos Kankūne4,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 4 d. rezoliuciją „2050 m.: ateitis prasideda šiandien 
– rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos“5,

– atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos 
veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009)0147) ir į savo 2010 m. gegužės 6 d. 
rezoliuciją šiuo klausimu6, taip pat į Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) 

                                               
1 OL L 8, 2009 1 13, p. 3.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0089.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0019.
4 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2009)0042.
6 OL C 81 E, 2011 3 15, p. 115.
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2011 m. gegužės 9 d. specialiąją ataskaitą dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
klimato kaitos švelninimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl Komisijos žaliosios knygos 
„Europos Sąjungos miškų apsauga ir informavimas apie juos. Miškų rengimas klimato 
kaitai“2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 14 d. Tarybos išvadas dėl tolesnės veiklos, susijusios su 
Kankūno konferencija, 

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

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

A. kadangi turima labai daug mokslinių įrodymų, kad klimato kaita vyksta ir daro poveikį, 
būtina imtis tarptautinių veiksmų siekiant spręsti vieną didžiausių 21-ojo amžiaus ir 
vėlesnio laikotarpio problemų,

B.  kadangi ir toliau reikia siekti bendro tikslo sudaryti teisiškai privalomą tarptautinį 
susitarimą pagal bendros, bet diferencijuotos atsakomybės principą, pripažįstant, kad 
išsivysčiusios šalys turi atlikti pagrindinį vaidmenį, o besivystančios šalys tinkamai prie 
šio proceso prisidėti,

C. kadangi dabartinių pagal Kopenhagos susitarimą prisiimtų ir Kankūno susitarimu 
oficialiai patvirtintų įsipareigojimų ir pažadų nepakaks, jei norima pasiekti bendrą tikslą ir 
apriboti bendrą kasmetinį pasaulio vidutinės paviršiaus temperatūros kilimą iki 2ºC (2ºC 
tikslas),

D. kadangi svarbu remtis COP 16 konferencijoje Kankūne atgautu pasitikėjimu ir skaidrumu, 
išsaugoti politinį stimulą, kurio reikia norint pasirengti sudaryti išsamų tarptautinį 
susitarimą, kuriuo būtų nustatomi konkretūs tikslai,

E. kadangi reikia atsižvelgti į per pastaruosius dešimtmečius įvykusius esminius 
geopolitinius pasaulio pasikeitimus, kai keletas besivystančių šalių tapo pagrindinėmis 
ekonominėmis ir politinėmis veikėjomis ir susiformavo nauja galios ir įtakos pusiausvyra, 
skatinanti naujus vaidmenis ir atsakomybę;

Pagrindiniai tikslai

1. ragina konferencijos šalis užtikrinti, kad remiantis Kioto protokole numatyta tarptautine 
taisyklėmis pagrįsta sistema būtų sudarytas išsamus tarptautinis teisiškai privalomas 
susitarimas dėl veiklos laikotarpiu po 2012 m., siekiant užtikrinti, kad temperatūra 
pasaulyje nepakiltų daugiau negu 2°C;

2. ragina Europos Sąjungą viešai ir vienareikšmiškai patvirtinti, kad ji tvirtai įsipareigojusi 
                                               
1 http://srren.ipcc-wg3.de/report
2 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0226.
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vadovautis Kioto protokolo nuostatomis ir imtis visų reikiamų veiksmų siekiant išvengti 
bet kokių pertrūkių tarp Kioto protokole numatytų įsipareigojimų laikotarpių; taigi ragina 
Europos Sąjungą iki Durbano konferencijos atvirai paskelbti apie savo pasirengimą tęsti 
antrąjį pagal Kioto protokolą prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį (2013–2020 m.);

3. vis dėlto, pripažįsta, jog norint, kad būtų sudarytas tarptautinis teisiškai privalomas 
susitarimas dėl veiksmų po 2012 m., kuriuo remiantis būtų pasiektas 2ºC tikslas, būtina 
nemenka pažanga laikantis konvencijoje numatytų įsipareigojimų;

4. ragina visus tarptautinius partnerius prisiimti ambicingesnius už Kopenhagos susitarime 
numatytus įsipareigojimus mažinti taršą, remiantis bendros, bet diferencijuotos 
atsakomybės principu, kad būtų nuosekliai siekiama 2ºC tikslo;

5. pabrėžia, kad svarbu Durbano konferencijoje siekti toliau įgyvendinti Kankūno 
susitarimus, nustatyti datą, kai išmetamųjų teršalų kiekis pasaulyje turi nustoti augti, ir 
išmetamųjų teršalų kiekio pasaulyje mažinimo tikslą iki 2050 m., iš esmės spręsti 
išsivysčiusių ir besivystančių šalių būsimų įsipareigojimų pobūdžio klausimą; pakartoja, 
kad, remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos pateiktais moksliniais 
įrodymais, norint įgyvendinti 2 C tikslą, vėliausiai iki 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;

ES strategija

6. pabrėžia, kad rengdamosi susitikimui Durbane visos ES institucijos turėtų imtis daugiau 
veiksmingų ES diplomatinių veiksmų klimato politikos srityje (ypač atsižvelgiant į ES ir 
Afrikos santykius), stengiantis kurti aiškesnę ES klimato politiką ir taip tarptautinėms 
deryboms dėl klimato suteikti naujų paskatų, o parneriams visame pasaulyje – paskatų taip 
pat nusistatyti privalomus taršos mažinimo tikslus;

7. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu, jog Europos Sąjunga būdama pagrindinė veikėja 
laikytųsi vienodos pozicijos ir būtų vieninga;

Durbano konferencijoje remtis Kankūno susitarimais

8. teigiamai vertina tai, kad 2010 m. per COP 16 pavyko pasiekti Kankūno susitarimus, buvo 
pripažinta, kad reikia skubiai spręsti pasaulinę klimato kaitos problemą, nustatyti tikslai ir 
priemonės jiems pasiekti ir taip sugrąžintas pasitikėjimas JTBKKK procesu kaip priemone 
siekiant rasti visuotinį klimato kaitos problemos sprendimą; prašo visų dalyvių išlaikyti 
teigiamą derybų atmosferą Kanūne;

9. ypač primena, kad Kankūno susitarimuose oficialiai pripažintas 2ºC tikslas (įskaitant 
pripažinimą, jog atliekant pirmąją peržiūrą reikia apsvarstyti galimybę padidinti ilgalaikį 
visuotinį tikslą remiantis geriausiomis turimomis mokslinėmis žiniomis apie pasaulio 
vidutinės temperatūros kilimą 1,5ºC) ir parengtas datos, kai išmetamųjų teršalų kiekis 
pasaulyje turi nustoti augti, nustatymo procesas ir išmetamųjų teršalų kiekio pasaulyje 
mažinimo tikslas iki 2050 m.;

10. ragina konferencijos šalis pasinaudoti Durbano konferencija kaip proga pradėti naudoti 
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reikiamas sutartas priemones, pvz., Ekologinį klimato fondą, Derinimo komitetą, taip pat 
daugiau dėmesio skirti technologijų mechanizmo plėtrai (įskaitant Klimato technologijų 
centrą ir tinklą) ir besivystančių šalių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribojimo 
planų registrui;

11. pabrėžia, kad per COP 17 konferenciją reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant įgyvendinti 
programą REDD+ (dėl miškų naikinimo ir nykimo susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo programa) ir atkreipti dėmesį į šioje srityje esančius trūkumus;

12. pabrėžia, kad per Durbano konferenciją reikia toliau plėtoti skaidrumo nuostatas ir 
susitarti dėl aiškios darbo programos šiuo klausimu, įskaitant išmatuojamų, pranešamų ir 
patikrinamų veiksmų (MRV) kriterijus; 

13. pažymi, kad vis dar pasitaiko spragų taikant sektorinius ir rinka nepagrįstus metodus ir 
pabrėžia, jog ypač būtina spręsti hidrofluoroangliavandenilių (HFC) gamybos ir vartojimo 
klausimą pagal Monrealio protokolą; ragina reformuoti projektais grindžiamas priemones, 
pvz., švarios plėtros mechanizmą (CDM) ir bendro įgyvendinimo (JI) priemonę, nustatant 
griežtus projektų kokybės standartus, kuriais remiantis būtų užtikrinta žmogaus teisių 
apsauga ir patikimu bei patikrinamu būdu realiai būtų dar labiau sumažinta tarša, taip 
prisidedant 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 mechanizmu (CDM);

Finansavimas

14. primena, kad išsivysčiusios šalys įsipareigojo skirti papildomų naujų išteklių, kurie 2010–
2012 m. laikotarpiu sudarytų bent 30 mlrd., o iki 2020 m. – 100 mlrd. JAV dolerių per 
metus, ir ypač daug dėmesio skirti pažeidžiamoms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims; 
ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis savo įsipareigojimų ir užtikrinti, kad 
prisitaikymui ir švelninimui skiriami ištekliai papildytų lėšas, skiriamas pagal numatytą 
tikslą 0,7 proc. BNP skirti oficialiai paramai vystymuisi, ir nurodyti, kiek įsipareigojimų 
bus finansuojama iš viešųjų lėšų; be to, pabrėžia, kad siekiant šio tikslo reikia sutelkti ir 
vidaus, ir tarptautines lėšas iš visų įmanomų šaltinių;

Žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės veikla 
(LULUCF)

15. ragina Durbane susitarti dėl griežtų LULUCF taisyklių, pagal kurias būtų padidinti I 
priede išvardyti susitarimo šalių tikslai, siekiama sumažinti teršalų, susijusių su 
miškininkyste ir žemės naudojimu, kiekį, reikalaujama, kad I priede išvardytos šalys 
atsiskaitytų už padidėjusį teršalų, susijusių su LULUCF, kiekį ir kurios atitiktų dabartinius 
susitarimo šalių įsipareigojimus saugoti ir stiprinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
absorbentus ir kaupiklius;

Jūrų transportas ir tarptautinė aviacija

16. teigiamai vertina pažangą, kurią neseniai padarė Tarptautinė jūrų organizacija (TJO), 
pradėdama taikyti privalomas efektyvaus energijos naudojimo priemones tarptautinės 
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laivybos srityje, tačiau pažymi, kad tokios priemonės gali būti laikomos tik pirmuoju 
žingsniu; taigi ragina TJO imtis reikiamų veiksmų siekiant nusistatyti visame pasaulyje 
privalomus jūrų transporto išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslus pagal Jungtinių 
Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją;

17. ragina Europos Sąjungą užtikrinti, kad tarptautiniame susitarime būtų visapusiškai 
atsižvelgta į aviacijos daromą poveikį nustatant aviacijai privalomus taršos mažinimo 
tikslus; mano, kad reikia kuo skubiau spręsti šį klausimą atsižvelgiant į šiuo metu 
tarptautiniu mastu išsakomas abejones dėl Direktyvos 2008/101/EB;

18. ragina ištirti, kaip būtų galima paskirstyti galimas pajamas, gaunamas įgyvendinant 
pasaulinę politikos sistemą, kurios tikslas – mažinti pasaulinį išmetamųjų teršalų kiekį 
tarptautinės aviacijos ir jūrų transporto srityse;

Europos Parlamento delegacija

19. laikosi nuomonės, kad ES delegacija atlieka labai svarbų vaidmenį derybose dėl klimato 
kaitos, taigi mano, jog nepriimtina, kad Europos Parlamento nariai negalėjo dalyvauti ES 
koordinatorių posėdžiuose per ankstesnes šalių konferencijas; tikisi, kad bent Europos 
Parlamento delegacijos pirmininkams bus leista dalyvauti ES koordinatorių posėdžiuose 
Durbane;

20. pažymi, kad pagal 2010 m. lapkričio mėn. Komisijos ir Europos Parlamento sudarytą 
pagrindų susitarimą, Komisija privalo sudaryti palankias sąlygas tam, kad Parlamento 
nariai stebėtojų teisėmis galėtų dalyvauti Sąjungos delegacijose derantis dėl daugiašalių 
susitarimų; primena, kad pagal Lisabonos sutartį (SESV 218 straipsnis) Europos 
Parlamentas turi duoti pritarimą susitarimams tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių arba 
tarptautinių organizacijų;

21. primena JTBKKK šalims apie jų įsipareigojimą skatinti kuo platesnį, įskaitant 
nevyriausybinių organizacijų, dalyvavimą JTBKKK procese; ragina Tarptautinį vietos 
tautų forumą dalyvauti COP 17 derybose, kadangi tokioms tautoms ypač didelį poveikį 
turi klimato kaita ir prisitaikymo prie klimato kaitos padariniai;

*

*        *

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams bei Jungtinių Tautų Europos bendrosios klimato kaitos 
konvencijos (JTBKKK) sekretoriatui su prašymų, kad ji būtų išplatinta visoms ES 
nepriklausančioms konvencijos šalims.


