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B7-0000/2011

Resolucija Evropskega parlamentao konferenci o podnebnih spremembah v Durbanu 
(COP 17)

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju akcijskega načrta z Balija (Sklep 1/COP 13),

– 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 in sporazuma iz 
Cancuna,

– ob upoštevanju bližajoče se sedemnajste konference pogodbenic (COP 17) UNFCCC in 
sedme konference pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega protokola 
(COP/MOP7), ki bosta potekali od 28. novembra do 9. decembra 2011 v Durbanu v Južni 
Afriki,

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

– ob upoštevanju Direktive 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih 
dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti1,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. novembra 2009 o strategiji EU za konferenco o 
podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 2, z dne 10. februarja 2010 o izidu 
konference o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15) 3 in z dne 25. novembra 
2010 o konferenci o podnebnih spremembah v Cancunu (COP16) 4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2009 o 2050: Prihodnost se začenja 
danes – priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah5,

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom „Prilagajanje podnebnim spremembam: 
evropskemu okviru za ukrepanje naproti“ (KOM(2009)0147) in resolucije z dne 6. maja 

                                               
1 UL L 8, 13.1.2009, str. 3.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0089.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0019.
4 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0042.
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20101 ter posebnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah o virih 
obnovljive energije in blažitvi podnebnih sprememb z dne 9. maja 20112,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. maja 2011 o zeleni knjigi Komisije z naslovom 
O varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU: Kako pripraviti gozdove na 
podnebne spremembe3,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. marca 2011 o nadaljnjih ukrepih po konferenci v 
Cancunu, 

– ob upoštevanju vprašanj za ustni odgovor…Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane v skladu s členom 115 poslovnika ter izjav Sveta in Komisije,

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

A. ker znanstveni dokazi v veliki večini potrjujejo spreminjanje podnebja in njegove vplive, 
zaradi česar je nujno ukrepati na mednarodni ravni, da bi se spoprijeli z enim od 
pomembnejših izzivov 21. stoletja in še dlje,

B. ker mora ostati pravno zavezujoč mednarodni sporazum, skladen z načelom skupnih, a 
različnih odgovornosti, splošni cilj, s čimer se prizna vodilno vlogo, ki jo morajo odigrati 
razvite države, in ustrezen prispevek, ki ga morajo dati države v razvoju,

C. ker zdajšnje obveznosti in zaveze iz københavnskega dogovora, ki so bile združene v 
sporazumih iz Cancuna, ne zadostujejo za dosego cilja omejitve skupnega povečanja 
povprečne letne temperature svetovnega površja na 2ºC („cilj 2ºC“),

D. ker je pomembno graditi na zaupanju in preglednosti, ki sta bila obnovljena med 
konferenco COP 16 v Cancunu, ter ohraniti politični zagon, ki je potreben, da se utre pot 
obsežnemu mednarodnemu sporazumu s konkretnimi cilji,

E. ker je treba upoštevati radikalne spremembe v geopolitičnem svetu v zadnjih desetletjih, 
pri čemer so nekatere države v razvoju postale glavni gospodarski in politični akterji, kar 
je pripomoglo k novemu ravnotežju moči in vpliva ter bo imelo za posledico nove vloge 
in nove odgovornosti,

Ključni cilji

1. poziva pogodbenice, naj zagotovijo sklenitev obsežnega mednarodnega pravno 
zavezujočega sporazuma za obdobje po letu 2012 in nadgradijo sistem, temelječ na 
mednarodnih pravilih Kjotskega protokola v skladu s ciljem 2ºC;

2. poziva Evropsko unijo, naj javno in enoglasno potrdi močno zavezanost Kjotskemu 
protokolu in ukrene vse potrebno, da prepreči prekinitev med zavezujočimi obdobji
Kjotskega protokola; zato zahteva, da Evropska unija pred konferenco v Durbanu javno 
izjavi, da je pripravljena nadaljevati drugo zavezujoče obdobje po Kjotskem protokolu 

                                               
1 UL C 81 E, 15.3.2011, str. 115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report
3 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0226.
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(2013–2020);

3. priznava pa, da je potreben primerljiv napredek v okviru konvencije, da bi zagotovili 
doseganje mednarodno zavezujočega sporazuma za obdobje po letu 2012, ki bi lahko 
dosegel cilj 2ºC;

4. poziva vse mednarodne partnerje, naj predstavijo obveznosti za zmanjšanje emisij, ki 
bodo bolj ambiciozne kot tiste iz københavnskega dogovora na podlagi načela o skupnih, 
a različnih odgovornostih, da se zagotovi skladnost s ciljem 2ºC;

5. poudarja, kako pomembno je doseči napredek na konferenci v Durbanu pri nadaljnjem 
izvajanju sporazumov iz Cancuna in določitvi datuma, po katerem se bodo morale skupne 
globalne emisije začeti zmanjševati, ter cilja zmanjšanja globalnih emisij za leto 2050 in 
pri obravnavi splošnega vprašanja o tem, kakšna bo prihodnja oblika obveznosti razvitih 
držav in držav v razvoju; ponovno poudarja, da je po znanstvenih dokazih medvladnega 
foruma o podnebnih spremembah (IPCC) mogoče cilj 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;

Strategija EU

6. poudarja, da morajo vse institucije EU pred Durbanom širše in učinkoviteje razviti 
podnebno diplomacijo (zlasti kar zadeva odnose EU-Afrika), ki si mora prizadevati za 
novo strukturno ureditev podnebne diplomacije EU in prek oblikovanja jasnejšega profila 
podnebne politike EU vnesti novo dinamiko v mednarodna pogajanja o podnebju ter 
zagotoviti spodbude za partnerje po vsem svetu, da prav tako uvedejo zavezujoča 
zmanjšanja emisij;

7. v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, da ima Evropska unija kot pomemben akter 
enotno stališče in ostaja združena;

Nadgradnja sporazumov iz Cancuna na konferenci v Durbanu

8. pozdravlja uspeh pri sklenitvi sporazumov iz Cancuna na COP 16 v letu 2010 s 
priznavanjem svetovnega problema podnebnih sprememb, ki ga je treba nujno reševati, in 
določitvijo ciljev ter sredstev za spoprijemanje z njimi, hkrati pa z obnovitvijo zaupanja v 
proces UNFCCC kot sredstva, s katerim bi poiskali globalno rešitev za podnebne 
spremembe; poziva vse udeležence, naj ohranijo pozitivno ozračje pogajanj v Cancunu;

9. opozarja zlasti na priznavanje cilja 2ºC v sporazumih iz Cancuna (vključno s 
priznavanjem potrebe po tem, da je treba ob prvem pregledu okrepiti dolgoročni globalni 
cilj na podlagi najboljšega dostopnega strokovnega znanja v zvezi z globalnim 
povečanjem povprečne temperature za 1,5°C) ter oblikovanje procesa za določitev 
datuma, po katerem se bodo morale skupne globalne emisije začeti zmanjševati, in 
globalnega cilja zmanjšanja emisij za leto 2050;

10. poziva pogodbenice, naj uporabijo konferenco v Durbanu za zagon potrebnih sprejetih 
mehanizmov, kot sta zeleni podnebni sklad in odbor za prilagajanje ter se osredotočijo na 
razvoj tehnološkega mehanizma (vključno s centrom in omrežjem za podnebne 
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tehnologije) in register z načrti držav v razvoju za omejitev emisij toplogrednih plinov;

11. poudarja, da je potrebno na COP 17 nadalje ukrepati za izvedbo REDD+ (zmanjšanje 
emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov) ter obravnavati morebitne pomanjkljivosti v 
zvezi s tem;

12. opozarja, da je na konferenci v Durbanu potreben nadaljnji razvoj o določbah o 
preglednosti ter soglasje o jasnem delovnem programu v zvezi s tem, vključno z 
merjenjem, poročanjem in preverjanjem;

13. ugotavlja, da so še vrzeli v sektorskih in netržnih pristopih, ter poudarja, da je treba zlasti 
obravnavati proizvodnjo in uporabo fluoriranih ogljikovodikov po Montrealskem 
protokolu; poziva k reformi projektno osnovanih mehanizmov, kot sta mehanizem čistega 
razvoja in skupno izvajanje, tako da se uvedejo strogi standardi kakovosti projektov, ki 
bodo zagotovili spoštovanje človekovih pravic in zanesljivo, preverljivo in dejansko 
dodatno zmanjšanje emisij, ki bo podprlo 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;

Finančna sredstva 

14. opozarja, da so se razvite države zavezale, da bodo v obdobju od 2010 do 2012 zbrale 
nova in dodatna sredstva v višini vsaj 30 milijard USD, do leta 2020 pa 100 milijard na 
leto, ki bodo namenjena predvsem ogroženim in najmanj razvitim državam; poziva 
Komisijo in države članice, naj spoštujejo svoje obveznosti in zagotovijo, da bodo povrh 
ciljne stopnje 0,7 % za uradno razvojno pomoč izplačana sredstva za prilagajanje in 
omilitev, ter opredelijo, kolikšen delež obljubljene vsote bo zagotovljen z javnimi 
sredstvi; poleg tega poudarja, da je treba uporabiti vsa razpoložljiva domača in 
mednarodna sredstva iz vseh možnih virov, kar bo prispevalo k uresničitvi tega cilja;

Uporaba zemljišč, sprememba namembnosti zemljišč in gozdarske dejavnosti

15. poziva k sporazumu v Durbanu o strogih pravilih glede rabe zemljišč, spreminjanja 
njihove namembnosti in gozdarstva, ki bodo krepila raven ambicij pogodbenic iz Priloge I 
in bodo oblikovana tako, da bodo zagotovila zmanjšanje emisij iz gozdarstva in rabe 
zemljišč, zahtevala, da bodo pogodbenice iz Priloge I odgovorne za vsako povečanje 
emisij zaradi rabe zemljišč, spreminjanja njihove namembnosti in gozdarstva, ter bodo 
skladna z obstoječimi zavezami partneric za varstvo in povečanje ponorov in zbiralnikov 
toplogrednih plinov, da se zagotovi okoljska celovitost prispevkov sektorja k zmanjšanju 
emisij;

Pomorski in mednarodni letalski promet

16. pozdravlja nedavni napredek Mednarodne pomorske organizacije pri uvedbi obveznih 
ukrepov za energetsko učinkovitost za mednarodno plovbo, ugotavlja pa, da je to zgolj 
prvi korak; zato poziva Mednarodno pomorsko organizacijo, naj ukrene vse potrebno za 
svetovno zavezujoče zmanjšanje emisij iz pomorskega prometa v okviru UNFCCC;



PE469.950v02-00 6/6 RE\876174SL.doc

SL

17. poziva EU, naj zagotovi, da se pri mednarodnem sporazumu upošteva celoten vpliv 
letalstva v obliki zavezujočih ciljev zmanjšanja za letalstvo; meni, da je razrešitev tega 
vprašanja vedno nujnejša glede na nedavne mednarodne izzive Direktivi 2008/101/ES;

18. poziva, da je treba raziskati, kako bi bilo mogoče izvajati dodeljevanje morebitnih 
dohodkov iz globalnega okvira politik s cilji globalnega zmanjšanja emisij za mednarodno 
letalstvo in pomorski promet;

Delegacija Evropskega parlamenta

19. meni, da ima delegacija EU bistveno vlogo v pogajanjih o spremembah podnebja in da je 
zato nesprejemljivo, da poslanci Evropskega parlamenta na prejšnjih konferencah 
pogodbenic niso mogli sodelovati na usklajevalnih sestankih EU; pričakuje, da bodo na 
usklajevalnih sestankih v Durbanu lahko sodelovali vsaj predsedniki delegacije 
Evropskega parlamenta;

20. ugotavlja, da mora Komisija v skladu z okvirnim sporazumom, ki sta ga sklenila Komisija 
in Evropski parlament novembra 2010, poenostaviti vključitev poslancev kot opazovalcev 
v delegacijah Unije, ki se pogajajo o večstranskih sporazumih; opozarja, da mora v skladu 
z Lizbonsko pogodbo (člen 218 PDEU) sporazume med Unijo in tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami odobriti Evropski parlament;

21. opozarja na obveznosti podpisnic UNFCCC, da spodbujajo najširše sodelovanje v procesu 
UNFCCC, tudi sodelovanje nevladnih organizacij; poziva, naj na pogajanjih COP 17 
sodeluje mednarodni forum staroselcev, saj nanje še posebej vplivajo podnebne 
spremembe in prilagajanje nanje;

*

*        *

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter sekretariatu UNFCCC s prošnjo, naj jo posreduje tudi vsem 
pogodbenicam, ki niso članice EU.


