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B7-0000/2012

Резолюция на Европейския парламент относно конференцията в Доха (Катар)  за 
изменение на климата (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Европейският парламент,,

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

– като взе предвид резултатите от конференцията на ООН относно изменението на 
климата, проведена в Бали през 2007 г. и 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 17-та конференция на страните по РКОНИК (COP 17) и седмата 
конференция - среща на страните по протокола от Киото (COP/MOP 7), състояла се 
в Дърбан, Южна Африка, от 28 ноември до 9 декември 2011 г. и по-конкретно 
решенията, включени в Платформата от Дърбан за засилени действия,

– като взе предвид предстоящата 18-та конференция на страните по РКОНИК (COP 
17) и осмата конференция-среща на страните по протокола от Киото (COP/MOP 7), 
която ще се състои в Доха (Катар) от 26 ноември до 8 декември 2012 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 резолюцията си от 4 февруари 2009 г. относно „2050: Бъдещето 
започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на 
климата“2,

                                               
1      ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.
2      ОВ С 67 Е, 18.3.2010 г., стр. 44.
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– като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2009 г. стратегията на ЕС за 
конференцията по изменението на климата в Копенхаген1, от 10 февруари 2010 г. 
относно резултата от конференцията по изменението на климата в Копенхаген 
(COP 15)2, от 25 ноември 2010 г. относно конференцията по изменение на климата в 
Канкун3 и от 16 ноември 2011 г. относно конференцията за изменението на климата 
в Дърбан (COP 17)4,

– като взе предвид своята резолюцията от 15 март 2012 г. относно Пътна карта за 
постигане до 2050 г .  на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност5,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 9 март 2012 г. относно последващи 
действия след 17-ата сесия на Конференцията на страните (COP 17) по Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и 7-ата сесия на Срещата 
на страните по Протокола от Киото (CMP 7) (Дърбан, Южна Африка, 28 ноември—
9 декември 2011 г.),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 15 май 2012 г .  относно бързото 
финансиране за борбата с изменението на климата,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 юли 2011 г. относно 
дипломатическите действия на ЕС в областта на климата,

– като взе предвид обобщителния доклад на Програмата на Обединените нации за 
околната среда (ПРООНОС) от ноември 2011 г., озаглавен „Преодоляване на 
разликите по отношение  емисиите“,

– като взе предвид въпроса 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 решенията, включени в Платформата от Дърбан за засилени 
действия (пакет от Дърбан), признава, че изменението на климата представлява 
неотложна и потенциално необратима заплаха за човешките общества и за 
планетата, поради което се налага разглеждането му на международно равнище от 
всички страни;

Б. като има предвид, че пакетът от Дърбан по принцип постави основите за 
всеобхватно, амбициозно правно обвързващо за всички страни по него 
споразумение, което да бъде сключено до 2015 година и приложено до 2020 г.;

В. като има предвид, че конференцията в Доха (COP 18) трябва да се основава на 

                                               
1 ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 1.
2 ОВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 25.
3 ОВ С 99 Е, 3.4.2012 г., стр. 77.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0504.
5 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.
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постигната в Дърбан инерция, за да гарантира, че посоченото правно обвързващо 
глобално споразумение ще остане на дневен ред и ще бъде постигнато до 2015 г.;

Г. като има предвид, че подобно правно обвързващо глобално споразумение трябва да 
се съобразява с принципа „общи, но разграничени отговорности“, но трябва да 
признава необходимостта всички големи емитери да приемат амбициозни и 
достатъчни цели за намаляване на емисиите на парникови газове;

Д. като има предвид, че пакетът от Дърбан взема предвид пропуските в областта на 
смекчаването на климата само до 2020 г., както и че поетите ангажименти и 
обещания са недостатъчни за изпълнение на целта за ограничаване на повишаването 
на световната средногодишна температура на повърхността до 2ºC („целта 2ºC“), и 
следователно тези проблеми следва да бъдат обсъдени като основен приоритет на 
конференцията в Доха,

Е. като има предвид, че според научни данни, представени от Междуправителствения 
комитет по изменение на климата (МКИК), целта 2ºC изисква най-високите 
стойности на световните емисии, които бъдат достигнати до 2015 г., да бъдат 
намалени до 2050 г. с поне 50% в сравнение с 1990 г. и след това да продължат да 
намаляват; като има предвид, че по тази причина ЕС следва да настоява за 
конкретни действия и за тяхното ефективно прилагане преди 2020 г.;

Платформа от Дърбан за засилени действия

1. приветства създаването на Работна група ad hoc относно Платформата от Дърбан за 
засилени действия и отбелязва, че Решение 1/COP-17 неотложно налага групата да 
започне работа за разработването на протокол, правен инструмент или правно 
обвързващ договорен резултат в съответствие с Конвенцията, приложима към 
всички страни по нея и да приключи работата си възможно най-скоро, но не по-
късно от 2015 г.; отбелязва освен това, че работата на групата трябва да бъде 
отразена в Петия доклад за оценка на МКИК, който следва да бъде изготвен до 2014 
г.;

2. отбелязва, че наред с това пакетът от Дърбан изисква работната група ad hoc за 
дългосрочни съвместни действия да постигне договорените резултати до 
конференцията в Доха;

3. следователно със същата загриженост отбелязва липсата на напредък през 2012 г. и 
по-конкретно неотстъпчивата позиция на някои страни по време на преговорите в 
Бон, състояли се през май 2012 г.;

4. следователно счита, че всички институции на Европейския съюз са длъжни, преди 
конференцията в Доха, да се заемат с интензивни дипломатически действия  в 
областта на климата и да изградят международни съюзи, за да гарантират, че 
ангажиментите от пакета от Дърбан се спазват и че процесът РКОНИК напредва 
към нов многостранен режим, който следва да бъде одобрен до 2015 г.;

Протокол от Киото - втори период на задължения
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5. подкрепя решението на страните по Конвенцията във вида, отразен в пакета от 
Дърбан да се споразумеят вторият период за изпълнение на задълженията по 
протокола от Киото да започне на 1 януари 2013 г. и да остане в сила до 2020 г. като 
преход към нов международен режим, ангажиращ всички страни;

6. призовава за приемане в Доха на необходимите изменения, така че вторият период 
за изпълнение на задълженията по протокола от Киото да може незабавно да 
започне на временна основа;

7. отбелязва съдържащото се в Решение 1/CMP 7 от пакета от Дърбан обещание, че 
крайната дата на втория период на задължения ще бъде определена на 
конференцията в Доха и, по-конкретно, той ще приключи на 31 декември 2017 или 
2020 г.;

8. подчертава необходимостта от количествени ангажименти за ограничаване или 
намаляване на емисиите, които трябваше да бъдат представени от страните по 
Конвенцията до май 2012 г., да бъдат отразени като изменения в протокола от 
Киото на конференцията в Доха, в съответствие с Решение  1/CMP 7; отбелязва, че 
преносът на предписаните емисионни единици (ПЕЕ) към втория период на 
задължение е въпрос, който следва да бъде разгледан по начин, който да гарантира 
във възможно най-висока степен екологосъобразността на Протокола от Киото;

Пропуски в областта на смекчаването

9. подчертава неотложната необходимост всички страни по Конвенцията да повишат 
равнището си на амбиция отсега до 2020 г., така че да се придържат към целта 2ºC; 
по-конкретно подчертава неотложната необходимост от напредък за запълване на 
„гигатоновата пропаст“ съществуваща между научните данни и настоящите 
обещания на страните, да представят ангажименти и действия за намаляване на 
емисиите, които да бъдат по-амбициозни от съдържащите се в споразумението от 
Копенхаген, основани на принципа на „обща, но диференцирана отговорност”, и да 
засегнат въпроса с емисиите от международното въздухоплаване и морския 
транспорт, както и CHF3, индустриалните сажди и други бързо разпадащи се агенти, 
за да гарантират съвместимост с целта от 2ºC;

10. припомня, че по данни на Четвъртия доклад за оценка на МКИК е необходимо до 
2020 г. индустриализираните страни  да намалят своите емисии с 25-40 % спрямо 
равнищата от 1990 г., докато групата на развиващите се страни следва до 2020 г. да 
постигнат съществено отклонение под предвиждания понастоящем темп на 
нарастване на емисиите, което да е от порядъка на 15-30 %;

Финансиране на борбата с изменението на климата

11. подчертава неотложната необходимост от избягването на финансова пропаст след 
2012 г. (когато приключва периода на бързо финансиране) и от работа по посока на 
определянето на начин за увеличаване на финансирането на борбата с изменението 
на климата за периода от 2013 до 2020 г.; счита, че от съществено значение е 
поемането на конкретни ангажименти относно финансирането на борбата с 
изменението на климата за периода от 2013 до 2020 г.;
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12. отбелязва, че е необходимо на конференцията в Доха да бъде извършена 
допълнителна работа за привеждането в действие на Зеления фонд за климата, което 
беше договорено като част от споразуменията от Канкун;

Земеползване, промени в земеползването и горско стопанство (LULUCF)

13. приветства приемането на Решение 2/CMP.7 на конференцията в Дърбан като важна 
стъпка към въвеждането на стабилни правила за отчетност за сектора на LULUCF; 
отбелязва, че решението предвижда двугодишна работна програма, която да 
разгледа нуждата от по-всеобхватна система за отчетност, така че да се гарантира 
екологосъобразността на приноса на сектора към намаляването на емисиите;

Намалени емисии от обезлесяване и деградация на горите (REDD +)

14. приветства приемането в Дърбан на решения относно равнищата на финансиране, 
гаранции и референтни нива; счита, че в Доха трябва да бъде постигнат 
допълнителен напредък, най-вече относно техническата оценка на референтните 
нива на горите; отбелязва също така, че на REDD+ се пада важна роля за 
намаляването на пропуските в областта на смекчаването до 2020 г.;

Международно въздухоплаване и морски транспорт

15. припомня призива си за нужда от международни инструменти, които съдържат цели 
за намаляване на емисиите в световен мащаб за овладяване на въздействието на 
международното въздухоплаване и морския транспорт; продължава да подкрепя 
включването на въздухоплаването в Европейската схема за търговия с емисии;

Дипломатическа дейност във връзка с климата

16. подчертава, че ЕС трябва да продължи конструктивните си действия в 
международните преговори по въпросите на климата, както и че е необходимо 
преди конференцията в Доха всички институции на ЕС, под егидата на ЕСВД, да 
развият допълнително дипломатическата дейност на ЕС във връзка с климата, с цел 
представяне на по-ясен профил на ЕС относно политиката в областта на 
изменението на климата, внасяне на нова динамика в международните преговори по 
въпросите на климата и насърчаване на партньорите по света също да въведат 
задължения за намаляване на емисиите и подходящи мерки за смекчаване и 
приспособяване към изменението на климата;

17. подчертава във връзка с това значението на Европейския съюз като главен фактор, 
говорещ с един глас на конференцията в Доха в търсенето на напредък към 
постигането на международно споразумение и запазването на единство за тази цел;

Делегация на Европейския парламент

18. счита, че делегацията на ЕС играе 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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председателя на делегацията на Европейския парламент ще бъде позволено да 
участва в координационните заседания на ЕС в Доха;

19. 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, че съгласно 
Договора от Лисабон (член 218 от ДФЕС), Парламентът трябва да даде своето 
съгласие за споразумения между Съюза и трети държави или международни 
организации;

°

°         °

20. 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.


