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B7-0000/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a dohai (katari) éghajlat-változási konferenciáról 
(COP18)
(2012/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az ENSZ 2007-ben, Balin megrendezett éghajlat-változási konferenciájára és a 
bali cselekvési tervre (1/COP13. sz. határozat),

– tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek tizenötödik 
konferenciájára (COP15) és a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, a 
felek 2009. december 7–18. között Koppenhágában, Dániában megrendezett ötödik 
konferenciájára (COP/MOP5), valamint a Koppenhágai Egyezményre,

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

– tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek tizenhetedik 
Konferenciájára (COP17) és a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, a 
felek 2011. november 28. és december 9. között Durbanben, Dél-Afrikában megrendezett 
hetedik konferenciájára (COP/MOP7), valamint különös tekintettel a fokozott fellépést 
célzó Durban Platformot magukban foglaló határozatokra,

– tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek soron következő, 
tizennyolcadik Konferenciájára (COP18) és a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek 
találkozójaként szolgáló, a felek 2012. november 26. és december 8. között Doharban, 
Katarban megrendezendő nyolcadik konferenciájára (COP/MOP8),

– 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 a „2050: A jövő ma kezdődik – Az éghajlatváltozással foglalkozó jövőbeni 
integrált uniós politikára vonatkozó ajánlások” című, 2009. február 4-i állásfoglalására2,

– tekintettel a koppenhágai éghajlat-változási konferenciára vonatkozó EU-stratégiáról szóló 
                                               
1      HL L 8., 2009.1.13., 3. o.
2      HL C 67. E, 2010.3.18., 44. o.
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2009. november 25-i1, az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferencián 
(COP15) elért eredményekről   szóló 2010. február 10-i2, cancúni éghajlat-változási 
konferenciáról szóló a 2010. november 25-i3, valamint a durbani éghajlat-változási 
konferenciáról (COP17) szóló 2011. november 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről szóló, 2012. március 15-i állásfoglalására5,

– tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye Felei tizenhetedik 
Konferenciáját (COP17) és a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, 2011. 
november 28. és december 9. között Durbanben, Dél-Afrikában megrendezett hetedik 
ülését (CMP 7) követő intézkedésekről szóló 2012. március 9-i tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásáról és a gyorsfinanszírozásról 
szóló 2012. május 15-i tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel az EU éghajlatváltozással kapcsolatos diplomáciai tevékenységéről szóló, 2011. 
július 18-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának 2011 novemberi, „A kibocsátási 
szakadékok áthidalása” című összefoglaló jelentésére,

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

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

A. mivel a fokozott fellépést célzó Durban Platformot (Durban-csomagot) magukban foglaló 
határozatok elismerik, hogy az éghajlatváltozás azonnali és valószínűleg 
visszafordíthatatlan fenyegetést jelent az emberiségre és a bolygóra nézve, és ezért e 
probléma nemzetközi szintű fellépést igényel minden részes fél részéről;

B. mivel a Durban-csomag általánosságban lefektette az alapjait egy olyan átfogó, 
ambiciózus, nemzetközileg és jogilag kötelező érvényű egyezménynek, amelyet minden 
részes félnek el kell érnie 2015-ig és végre kell hajtania 2020-ig;

C. mivel a dohai konferenciának (COP 18) a Durbanben nyert lendületre kell építenie annak 
biztosítása érdekében, hogy egy ilyen nemzetközileg és jogilag kötelező érvényű 
egyezmény haladjon a maga útján, és 2015-re meg is valósuljon;

D. mivel egy ilyen nemzetközileg és jogilag kötelező érvényű egyezménynek összhangban 
kell lennie a „közös, ugyanakkor differenciált felelősség” elvével, valamint fel kell 

                                               
1 HL C 285. E, 2010.10.21, 1. o.
2 HL C 341. E, 2010.12.16, 25. o.
3 HL C 99. E, 2012.4.3., 77. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0504.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086.
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ismernie annak szükségességét, hogy a legtöbb szennyezőanyagot kibocsátó felek 
ambiciózus és elégséges célokat hagyjanak jóvá az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése érdekében;

E. mivel a Durban-csomag csupán a mérséklési kötelezettségvállalások elégtelensége 2020 
problémával foglalkozik, és a jelenlegi kötelezettségvállalások és ígéretek nem 
elegendőek ahhoz, hogy a globális felszíni éves középhőmérséklet emelkedésének 2ºC-ra 
csökkentése, vagyis a „2ºC-os célkitűzés”  megvalósuljon, és ezért ezeknek a 
problémáknak kiemelt figyelmet kell szentelni a dohai konferencián; 

F. mivel az Éghajlat-változási Kormányközi Testület által bemutatott tudományos 
bizonyítékok szerint a „2ºC-os célkitűzés” megvalósulásához a globális kibocsátásoknak 
2015-ben tetőzniük,  és 2050-re az 1990-es adatokkal összehasonlítva legalább 50%-kal 
csökkenniük kell, valamint ennek a csökkentésnek a továbbiakban is folytatódnia kell; 
mivel az Uniónak törekednie kell kézzelfogható intézkedések meghozatalára és 2020 
előtti hatékony végrehajtására;

A fokozott fellépést célzó Durban Platform

1. üdvözli a fokozott fellépést célzó Durban Platform ad hoc munkacsoportjának létrejöttét, 
és megjegyzi, hogy az 1/CP 17. számú határozat értelmében a csoportnak sürgősen meg 
kell kezdenie munkáját annak érdekében, hogy az összes részes félre alkalmazandó 
jegyzőkönyvet, jogi eszközt vagy a keretegyezmény keretei között létrejött és minden 
részes félre alkalmazandó jogi hatályú megállapodást dolgozzon ki, és hogy minél előbb, 
de legkésőbb 2015-ig befejezze a rá kiszabott feladatot; megjegyzi továbbá, hogy a 
csoport munkájához az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 2014-ben esedékes 
ötödik értékelő jelentésének információkkal kell szolgálnia;

2. megjegyzi, hogy ezzel párhuzamosan a Durban-csomagban olyan elvárás szerepel a 
hosszú távú együttműködéssel foglalkozó ad hoc munkacsoportot illetően, hogy a dohai 
konferencia idejéig érje el a kitűzött célokat;

3. ezért aggodalommal jegyzi meg, hogy 2012-ben eddig nem történt előrelépés, és 
különösen hogy bizonyos részes felek a 2012. májusi bonni megbeszéléseken elutasító 
magatartást tanúsítottak;

4. ezért hiszi, hogy a közelgő dohai konferencia fényében minden európai uniós intézmény 
felelőssége intenzív éghajlati diplomáciát folytatni, és nemzetközi szövetségesekre szert 
tenni a Durban-csomagban vállalt kötelezettségek tiszteletben tartása, valamint az ENSZ 
Éghajlat-változási Keretegyezménye folyamatának egy olyan új többoldalú rendszer felé 
való elmozdulása érdekében, amelyről 2015-ig megállapodást kell elérni;

Kiotói Jegyzőkönyv – 2. kötelezettségvállalási időszak  

5. támogatja a részes feleknek a Durban-csomagban is megjelenő azon határozatát, mely 
szerint jóváhagyják a Kiotói Jegyzőkönyv 2013. január 1-jével induló második 
kötelezettségvállalási időszakát, amely átmenetet képez a 2020-ra az összes részes fél 
bevonásával megvalósítandó új nemzetközi rendszerre való áttéréshez;
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6. felszólít a szükséges módosítások Dohában történő elfogadására azért, hogy átmeneti 
jelleggel azonnal elkezdődhessen a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási 
időszaka;

7. tudomásul veszi a Durban-csomag 1/CMP 7 határozatában megjelenő ígéretet, amely 
szerint a második kötelezettségvállalási időszak lezárultának időpontjáról, ami 
előreláthatólag 2017. vagy 2020. december 31. lesz, a dohai konferencián születik majd 
döntés; 

8. hangsúlyozza, hogy a mennyiségileg meghatározott kibocsátás-korlátozási és -csökkentési 
célokat (QELRO-k), amelyeket 2012. májusig kellett benyújtaniuk a részes feleknek, a 
dohai konferencián az 1/CMP 7 határozat értelmében módosításként át kell ültetni a 
Kiotói Jegyzőkönyvbe; megjegyzi, hogy a kibocsátható mennyiségi egységeknek (AAU-
k) a második kötelezettségvállalási időszakba történő átvitele még mindig olyan probléma, 
amelyet oly módon kell kezelni, hogy az biztosítsa a Kiotói Jegyzőkönyv lehető 
legnagyobb fokú környezeti integritását; 

A mérséklési kötelezettségvállalások elégtelensége

9. hangsúlyozza, hogy minden részes félnek fokozottan arra törekednie a mostantól 2020-ig 
terjedő időszakban, hogy a „2ºC-os célkitűzésen” belül maradjon;  emlékeztet, hogy 
sürgősen előrelépést kell elérni a tudományos eredmények és a részes felek jelenlegi 
ígéretei között fennálló hatalmas különbség megszüntetése tekintetében,  továbbá a 
„közös, ugyanakkor differenciált felelősség” elvén alapuló, a Koppenhágai 
Egyezményben szereplőknél sokkal ambiciózusabb kibocsátás-csökkentési 
kötelezettségeket és fellépéseket kell kidolgozni, valamint kezelni kell a nemzetközi légi 
és tengeri közlekedésből és a fluorozott szénhidrogénekből, a koromból és az egyéb rövid 
élettartamú szennyező anyagokból származó kibocsátást a „2ºC-os célkitűzésnek” való 
megfelelés megvalósulása érdekében; 

10. emlékeztet arra, hogy az Éghajlat-változási Kormányközi Testület negyedik értékelő 
jelentésének eredményei szerint az iparosodott országoknak kibocsátásaikat az 1990-es 
szintekhez képest 25–40%-kal kell csökkenteniük 2020-ig, a fejlődő országoknak pedig 
együttesen a jelenleg előre jelzett 15–30%-os nagyságrendű kibocsátás-növekedési 
rátának jelentős mértékben alatta kell maradniuk 2020-ig;

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozása

11. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van a 2012 után, a gyorsfinanszírozás időszakát 
követően bekövetkezendő pénzügyi hiány megelőzésére és olyan módszer kidolgozására, 
amely 2013 és 2020 között arányosan fokozza az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
finanszírozását; úgy véli, hogy rendkívül fontosak az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
finanszírozására vonatkozó konkrét kötelezettségvállalások a 2013 és 2020 közötti 
időszakra;

12. megjegyzi, hogy a Cancúni Megállapodásnak megfelelően a dohai konferencián további 
erőfeszítéseket kell tenni az Éghajlat-változási Alap elindítása érdekében;

Földhasználat, a földhasználat megváltoztatása és erdőgazdálkodás (LULUCF) 
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13. üdvözli a durbani konferencián jóváhagyott 2/CMP.7 határozatot, mert ez fontos lépést 
jelent a földhasználatra, a földhasználat megváltoztatására és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekre vonatkozó szilárd elszámolási szabályok bevezetése felé; megjegyzi, 
hogy a határozat két évre szóló munkaprogramot irányoz elő az átfogóbb elszámolásra 
vonatkozó szükséglet megvizsgálása érdekében, így biztosítva az ágazat kibocsátás-
csökkentéshez való hozzájárulásának környezeti integritását; 

Az erdőirtás és az erdőpusztulás következtében keletkező kibocsátás csökkentése 
(REDD+)

14. üdvözli a finanszírozási, biztosíték- és referenciaszintekhez kapcsolódó, Durbanben 
elfogadott határozatokat; hiszi, hogy Dohában további előrelépéseket kell tenni, különösen 
az erdők referenciaszintjének technikai értékelésére vonatkozóan; megjegyzi továbbá, 
hogy a REDD+ programnak fontos szerepe van a mérséklési kötelezettségvállalások 
elégtelenségének 2020-ig történő csökkentésében;

Nemzetközi légi és tengeri közlekedés

15. emlékeztet arra, hogy többször felhívta már a figyelmet a globális kibocsátás-csökkentési 
célkitűzéseket tartalmazó nemzetközi eszközök szükségességére a nemzetközi légi és 
tengeri közlekedés éghajlatra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében; továbbra is 
kitart amellett, hogy a repülést bele kell foglalni az európai kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerbe;

Az éghajlatváltozással kapcsolatos diplomáciai tevékenység

16. hangsúlyozza, hogy az Uniónak tová b b r a  is aktívan részt kell vennie az 
éghajlatváltozásról szóló nemzetközi tárgyalásokon, valamint a dohai konferenciát 
megelőzően az összes uniós intézménynek tovább kell fejlesztenie az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós diplomáciai tevékenységét az Európai Külügyi Szolgálat égisze alatt 
azzal a céllal, hogy egyértelműbbé tegyék az Uniónak az éghajlatváltozással kapcsolatos 
politikára vonatkozó álláspontját, valamint új lendületet vegyenek az éghajlatváltozásról 
szóló nemzetközi tárgyalások, és hogy világszerte kötelező kibocsátás-csökkentési célok, 
az éghajlatváltozás mérséklését célzó és alkalmazkodási intézkedések bevezetésére 
ösztönözze partnereit;    

17. ezzel kapcsolatban hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az Európai Unió 
kulcsfontosságú szereplőként egy hangon szólaljon meg a dohai konferencián annak 
érdekében, hogy a nemzetközi megállapodás irányába történő előrelépés érdekében, 
valamint hogy egységes maradjon e tekintetben;

Az Európai Parlament küldöttsége

18. 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 
konferenciáinak keretén belül; elvárja, hogy Dohában az uniós koordinációs üléseken 
legalább az európai parlamenti küldöttség elnöke részt vehessen;
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19. megjegyzi, hogy a Bizottság és a 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 arra, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében 
(az EUMSZ 218. cikke) az Európai Parlamentnek egyetértését kell adnia az Unió és 
harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokhoz;

°

°         °

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezménye titkárságának azzal a kéréssel, hogy azt valamennyi nem uniós szerződő 
félhez is juttassák el.


