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B7-0000/2011

Rezoluția Parlamentului European privind Conferința ONU cu privire la schimbările 
climatice de la Durban (COP17) 

Parlamentul European,

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

– având în vedere Planul de acțiune de la Bali (Decizia 1/COP 13),

– 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 16) 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, precum și Acordurile de la Cancún,

– având în vedere cea de-a 17-a Conferință a părților (COP 17) participante la CCONUSC și 
cea de-a şaptea Conferință a părților ce servește drept Reuniune a părților participante la 
Protocolul de la Kyoto (COP/MOP7), ce urmează să aibă loc în Durban, Africa de Sud, 
între 28 noiembrie și 9 decembrie 2011,

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

– având în vedere Directiva 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de 
aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității1,

– având în vedere rezoluția sa din 25 noiembrie 2009 referitoare la strategia UE pentru 
Conferința de la Copenhaga privind schimbările climatice2, cea din 10 februarie 2010 
privind rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15)3

și cea din 25 noiembrie 2010 referitoare la Conferința de la Cancun privind schimbările 
climatice4,

– având în vedere rezoluția sa din 4 februarie 2009 intitulată „2050: Viitorul începe azi -
recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor 
climatice”5,

                                               
1 JO L 8, din 13.1. 2009, p. 3.
2 Texte adoptate, P7_TA(2009)0089.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0019.
4 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Texte adoptate, P6_TA(2009)0042.
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– având în vedere Cartea albă a Comisiei privind „ Adaptarea la schimbările climatice -  
către un cadru de acțiune la nivel european (COM(2009)0147) și rezoluțiile sale din 6 mai 
2010, precum și Raportul special IPPC privind sursele regenerabile de energie și 
reducerea efectelor schimbărilor climatice din 9 mai 20111,

– vând în vedere Rezoluția sa din 11 mai 2011 referitoare la Cartea verde a Comisiei privind 
protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în UE: pregătirea pădurilor pentru 
schimbările climatice2,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 martie 2011 privind acțiunile ulterioare 
Conferinței de la Cancún, 

– având în vedere întrebările cu solicitare de răspuns oral …. depuse 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 există o mulțime de dovezi științifice care demonstrează existența schimbărilor 
climatice și a consecințelor acestora, fapt care impune cu necesitate acțiuni internaționale 
pentru a face față uneia dintre cele mai importante provocări ale secolului XXI și ale 
viitorului; 

B. întrucât obiectivul general ar trebui să rămână un acord internațional cu caracter juridic 
obligatoriu care să respecte principiul „responsabilității comune dar diferențiate”, 
recunoscându-se astfel rolul major pe care trebuie să-l joace țările dezvoltate și contribuția 
adecvată pe care trebuie să o aducă țările în curs de dezvoltare;

C. întrucât angajamentele și promisiunile existente, făcute prin Acordul de la Copenhaga și 
oficializate prin Acordurile de la Cancun, sunt insuficiente pentru îndeplinirea obiectivului 
general de limitare a creșterii globale a temperaturii medii anuale la suprafață la 2° C 
(„obiectivul de 2° C”);

D. întrucât este important să se pornească de la încrederea și transparența reinstaurate în 
timpul Conferinței de la Cancun COP 16 și să se mențină dinamica politică necesară 
demarării unui acord internațional cuprinzător și cu obiective concrete;  

E. întrucât trebuie avute în vedere schimbările radicale la nivel geopolitic mondial din 
ultimele decenii, unele țări în curs de dezvoltare devenind actori politici și economici 
majori, ceea ce a condus la un nou echilibru al puterii și influenței, din care decurg roluri 
și responsabilități noi,

Obiective-cheie

1. îndeamnă părțile să asigure încheierea unui acord internațional cuprinzător și obligatoriu 
din punct de vedere juridic post-2012, care să aibă la bază sistemul de norme 

                                               
1 JO C 81 E, 15.3.2011, p.115.
2 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0226.
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internaționale din Protocolul de la Kyoto și să fie în conformitate cu obiectivul de 2°C;

2. îndeamnă Uniunea Europeană să își reitereze public și fără echivoc angajamentul ferm cu 
privire la Protocolul de la Kyoto și să adopte toate măsurile necesare în vederea evitării 
oricăror diferențe între perioadele de angajament ale Protocolului de la Kyoto; invită 
așadar Uniunea Europeană să declare public, înaintea Conferinței de la Durban, că este 
gata să continue a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto (2013-2020);

3. recunoaște, cu toate acestea, că sunt necesare progrese comparabile în cadrul Convenției, 
pentru a putea asigura un acord internațional juridic obligatoriu după 2012, care să conțină 
obiectivul de 2ºC.

4. îndeamnă toți partenerii internaționali să prezinte angajamente cu privire la reducerea 
emisiilor mai ambițioase decât cele din Acordul de la Copenhaga, având la bază principiul 
„responsabilității comune, dar diferențiate”, pentru a asigura coerența cu obiectivul de 2° 
C;

5. subliniază importanța pe care o are continuarea implementării Acordurilor de la Cancun la 
Conferința de la Durban, fixarea unei date de vârf pentru emisiile globale și a obiectivului 
global de reducere a emisiilor pentru 2050, precum și discutarea problemei generale a 
formei viitoarelor angajamente, atât pentru țările dezvoltate cât și pentru cele în curs de 
dezvoltare; reiterează faptul că, potrivit dovezilor științifice prezentate de IPCC, 
obiectivul 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;

Strategia UE

6. subliniază necesitatea unei acțiuni mai extinse și mai eficiente a diplomației UE pentru 
mediu susținută de către toate instituțiile UE, înaintea Conferinței de la Durban (în special 
în ceea ce privește relațiile UE cu Africa), care să urmărească prezentarea unui profil mai 
clar al UE în cadrul politicilor destinate schimbărilor climatice, aducând o dinamică nouă 
în cadrul negocierilor internaționale în domeniu și încurajând partenerii din întreaga lume 
să introducă reduceri obligatorii ale emisiilor;

7. subliniază în acest context importanța Uniunii Europene ca actor major care să vorbească 
cu o singură voce și să rămână unit;

Consolidarea Acordurilor de la Cancun la Conferința de la Durban

8. salută succesele înregistrate prin încheierea Acordurilor de la Cancun la COP 16 în 2010, 
care recunosc problema globală urgentă a schimbărilor climatice și stabilesc obiective și 
mijloace de rezolvare, restabilind totodată încrederea în procesul CCONUSC ca mijloc de 
găsire a unei soluții globale privind schimbările climatice; cere tuturor participanților să 
păstreze atmosfera pozitivă a negocierilor de la Cancun;

9. reamintește în special recunoașterea obiectivului de 2ºC în cadrul Acordurilor de la
Cancun, inclusiv necesitatea luării în considerare, cu ocazia primei revizuiri, a consolidării 
obiectivului global pe termen lung pe baza celor mai bune date științifice disponibile, 
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referitor la o creștere globală a temperaturii de 1,5°) și demararea unui proces de definire a 
datei de vârf a emisiilor globale și a obiectivului de reducere a emisiilor globale pentru 
2050;

10. invită părțile să se folosească de Conferința de la Durban pentru a pune în funcție 
mecanismele necesare stabilite  (cum ar fi Fondul verde pentru climă, Comisia pentru 
adaptare) și să se concentreze asupra creării unui mecanism tehnologic (inclusiv a 
centrului și a rețelei pentru climă) și a unui registru care să conțină planurile de limitare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pentru țările în curs de dezvoltare ; 

11. subliniază necesitatea continuării acțiunilor la COP 17 de implementare a REDD+ 
(reducerea emisiilor provenite din despădurire și din degradarea pădurilor) și a rezolvării 
posibilelor deficiențe în acest sens;

12. subliniază necesitatea de a elabora în continuare, la Conferința de la Durban, dispozițiile 
privind transparența și necesitatea de a cădea de acord asupra unui program de lucru clar 
în acest sens, care să includă inclusiv a măsurarea, raportarea și verificarea (MRV)

13. constată că există încă discrepanțe la nivelul abordărilor sectoriale  și a celor care nu se 
bazează pe piață și subliniază necesitatea de a aborda în special producția și consumul de 
hidrofluorocarburi (HFC) în temeiul Protocolul de la Montreal; solicită reformarea 
mecanismelor bazate pe proiecte, precum mecanismul de dezvoltare nepoluantă (CDM) și 
mecanismul de aplicare comună (JI), prin stabilirea unor standarde stricte legate de 
calitatea proiectelor care să garanteze respectarea drepturilor omului și să ducă la reduceri 
ulterioare fiabile, ușor de verificat și reale ale emisiilor și să sprijine dezvoltarea 
sustenabilă în țările în curs de dezvoltare; în plus, 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;

Finanțare 

14. reamintește faptul că țările dezvoltate s-au angajat să furnizeze resurse noi și suplimentare 
însumând cel puțin 30 miliarde USD în perioada 2010-2012 și 100 miliarde USD pe an 
până în 2020, acordându-se o atenție deosebită țărilor vulnerabile și celor cel mai puțin 
dezvoltate; invită Comisia și statele membre să își respecte angajamentele și să garanteze 
că resursele pentru adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora vin în 
completarea obiectivului de 0,7% din AOD, precum și să precizeze în ce măsură 
angajamentele vor fi acoperite din fonduri publice; subliniază, de asemenea, necesitatea 
mobilizării atât a fondurilor naționale, cât și a celor internaționale din toate sursele 
posibile pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv;

Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultura (LULUCF)

15. solicită stabilirea unui acord la Durban privind o serie de norme solide legate de LULUCF 
care să mărească nivelul de ambiție al părților vizate în anexa I, să vizeze realizarea 
realizeze reduceri ale emisiilor provenite din silvicultură și utilizarea terenurilor, să 
prevadă ca părțile vizate în anexa I să justifice orice creșteri ale emisiilor din LULUCF și 
să fie coerente cu angajamentele existente ale părților de a proteja și de a consolida 
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puțurile și rezervoarele de gaze cu efect de seră pentru a conserva integritatea ecologică a 
contribuției acestui sector la reducerea emisiilor;

Transportul maritim și aviația internațională

16. salută progresele recente din cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) privind 
introducerea unor măsuri obligatorii vizând eficiența energetică pentru transportul maritim 
internațional, dar observă că acesta nu este decât un prim pas; îndeamnă așadar OMI să ia 
măsurile necesare în vederea reducerilor globale obligatorii ale emisiilor rezultate din 
transportul maritim în cadrul CCONUSC;

17. invită UE să se asigure că ia în considerare în întregime, în cadrul acordului internațional, 
impactul transportului aerian, sub forma obiectivelor obligatorii de reducere a emisiilor 
pentru aviație;  consideră că rezolvarea acestui aspect a devenit din ce în ce mai presantă 
în urma provocărilor internaționale legate de Directiva 2008/101/CE;

18. susține necesitatea analizării modului în care s-ar putea realiza alocarea veniturilor 
potențiale rezultate dintr-un cadru de politici global, care să stabilească obiectivul global 
de reducere a emisiilor pentru transportul aerian și maritim internațional; 

Delegația Parlamentului European

19. consideră că delegația UE joacă un rol vital în cadrul negocierilor privind schimbările 
climatice și, prin urmare, consideră inacceptabil faptul că deputații din Parlamentul 
European nu au putut participa la reuniunile de coordonare ale UE în cadrul Conferinței 
anterioare a părților; se așteaptă ca cel puțin președinților delegației Parlamentului 
European să li se permită accesul la reuniunile de coordonare ale UE de la Durban;

20. constată că, în conformitate cu Acordul-cadru dintre Comisie și Parlamentul European din 
noiembrie 2010, Comisia trebuie să faciliteze includerea deputaților PE ca observatori în 
delegațiile Uniunii care participă la negocierile pentru acordurile multilaterale; 
reamintește că, în temeiul Tratatului de la Lisabona (articolul 218 din TFUE), Parlamentul 
European trebuie să își dea aprobarea pentru acordurile dintre Uniune și țările terțe sau 
organizațiile internaționale;

21. reamintește obligațiile părților la CCONUSC de a încuraja o cât mai largă participare la 
procesul CCONUSC, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale;  susține participarea 
Forumului Internațional al Popoarelor Indigene la negocierile COP 17 deoarece aceste 
popoare sunt afectate în mod deosebit de schimbările climatice și de mecanismele de 
adaptare la schimbările climatice;

*

*        *

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
guvernelor și parlamentelor statelor membre și CCSCONU, cu solicitarea de a fi adusă la 
cunoștința tuturor părților contractante care nu sunt membre UE.


