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B7-0000/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl klimato kaitos konferencijos Dohoje, Katare 
(COP 18)
(2012/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į 2007 m. JTBKKK Balyje rezultatus ir 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) vykusią 17-
ąją JTBKKK šalių konferenciją (COP 17) ir į septintąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (COP/MOP 7), ir ypač į sprendimus 
dėl Durbano efektyvesnių veiksmų platformos,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 26–gruodžio 8 d. Dohoje (Kataras) vyksiančią 18-ąją 
JTBKKK šalių konferenciją (COP 18) ir į aštuntąją šalių konferenciją, kuri traktuojama 
kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (COP/MOP 8),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio mėn. ES klimato kaitos ir energetikos dokumentų 
rinkinį,

– 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. vasario 4 d. rezoliuciją „2050 m.: ateitis prasideda šiandien 
– rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos“2,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Kopenhagos 
konferencijoje klimato kaitos klausimu3, į 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl 

                                               
1 OL L 8, 2009 1 13, p. 3.
2 OL C 67 E, 2010 3 18, p. 44.
3 OL C 285 E, 2010 10 21, p. 1.
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Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos klausimu (COP 15) rezultatų1, į 
2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos Kankūne2 ir į 2011 m. 
lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos Durbane (COP 17)3,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano4,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 9 d. Tarybos išvadas dėl tolesnių veiksmų po 2011 m. 
lapkričio 28–gruodžio 9 d. Durbane (Pietų Afrika) vykusios 17-osios JTBKKK šalių 
konferencijos (COP 17) ir septintosios šalių konferencijos, kuri traktuojama kaip Kioto 
protokolo šalių susitikimas (CMP 7),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 15 d. Tarybos išvadas dėl kovos su klimato kaita 
finansavimo – „skubios pradžios“ finansavimo,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d. Tarybos išvadas dėl ES diplomatinių veiksmų 
klimato kaitos srityje,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų aplinkos programos (angl. 
UNEP) apibendrinamąją ataskaitą, kuri vadinasi „Atotrūkio išmetamųjų teršalų srityje 
šalinimas“,

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

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

A. kadangi sprendimuose dėl Durbano efektyvesnių veiksmų platformos (Durbano 
dokumentų rinkinyje) pripažįstama, kad klimato kaita yra neišvengiama ir galbūt 
neatitaisoma grėsmė žmonių bendruomenėms ir planetai ir todėl šį klausimą turi spręsti 
visos šalys tarptautiniame lygmenyje;

B. kadangi Durbano dokumentų rinkinys iš esmės yra išsamaus, plataus užmojo, tarptautinio, 
teisiškai privalomo susitarimo, kurį visos šalys turi pasirašyti iki 2015 m. ir įgyvendinti iki 
2020 m., pagrindas;

C. kadangi Dohos konferencijoje (COP 18) privaloma pasinaudoti Durbane pasiektu 
postūmiu, siekiant užtikrinti, kad šis visuotinis teisiškai privalomas susitarimas išliktų 
aktualus ir būtų pasirašytas iki 2015 m.;

D. kadangi toks visuotinis teisiškai privalomas susitarimas turi derėti su bendrų, bet 
diferencijuotų įsipareigojimų principu, tačiau jame turi būti pripažinta, kad visiems 
didžiausiems teršėjams reikia prisiimti plataus užmojo ir pakankamus šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo tikslus;

                                               
1 OL C 341 E, 2010 12 16, p. 25.
2 OL C 99 E, 2012 4 3, p. 77.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0504.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0086.
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E. kadangi Durbano dokumentų rinkinyje tik atkreipiamas dėmesys į atotrūkį klimato kaitos 
švelninimo srityje iki 2020 m. ir dabartiniai įsipareigojimai ir pažadai yra nepakankami, 
norint pasiekti tikslą apriboti bendrą kasmetinį pasaulio vidutinės paviršiaus temperatūros 
kilimą iki 2 ºC (2 ºC tikslas), ir todėl Dohos konferencijoje šių klausimų sprendimui turi 
būti teikiama pirmenybė;

F.  kadangi, remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (angl. IPCC) pateiktais 
moksliniais įrodymais, norint įgyvendinti 2 °C tikslą, didžiausias 2015 m. pasaulinis 
išmetamas dujų kiekis iki 2050 m. turi būti sumažintas mažiausiai 50 proc. palyginti su 
1990 m. ir nuo tada toliau mažėti; kadangi todėl ES turėtų spartinti konkrečius veiksmus ir 
jų veiksmingą įgyvendinimą iki 2020 m.;

Durbano efektyvesnių veiksmų platforma

1. palankiai vertina Durbano efektyvesnių veiksmų platformos ad hoc darbo grupės 
įsteigimą ir pažymi, kad pagal Sprendimą Nr. 1/CP 17 darbo grupė skubos tvarka turi 
pradėti savo darbą, kad parengtų visoms šalims taikomą pagal konvenciją teisinę galią 
turintį protokolą, teisinę priemonę arba sutartą dokumentą, ir savo darbą baigti kuo 
anksčiau ir ne vėliau kaip 2015 m.; be to, pažymi, kad jos darbas turi remtis 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos penktąja vertinimo ataskaita, kuri turi būti 
paskelbta iki 2014 m.;

2. pažymi, kad sykiu su veiksmais pagal Durbano dokumentų rinkinį reikia, kad ad hoc
darbo grupė dėl ilgalaikių bendradarbiavimo veiksmų parengtų suderintas išvadas iki 
Dohos konferencijos;

3. todėl reiškia susirūpinimą dėl to, kad 2012 m. ik šiol padaryta nepakankama pažanga ir 
ypač dėl sunkumų keliančios tam tikrų šalių pozicijos, išreikštos Bonos derybose, kurios 
įvyko 2012 m. gegužės mėn.;

4. todėl mano, kad visų Europos Sąjungos institucijų atsakomybė yra prieš Dohos 
konferenciją aktyviai imtis diplomatijos klimato kaitos srityje veiksmų ir sudaryti 
tarptautines sąjungas siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Durbano dokumentų rinkinyje 
numatytų įsipareigojimų ir kad JTBKKK procesas būtų integruotas į naują daugiašalę 
sistemą, kuri turi būti suderinta iki 2015 m.;

Kioto protokolas – antrasis įsipareigojimų laikotarpis

5. palaiko šalių sprendimą, kuris atsispindi Durbano dokumentų rinkinyje, susitarti, kad 
antrasis Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpis prasidėtų 2013 m. sausio 1 d., o prie 
naujos tarptautinės sistemos, įtraukiančios visas šalis, bus pereinama iki 2020 m.;

6. ragina Dohoje priimti reikalingus pakeitimus, kad antrasis Kioto protokolo įsipareigojimų 
laikotarpis, taikant laikinąją tvarką, galėtų būti iš karto pradėtas;

7. atkreipia dėmesį į Durbano dokumentų rinkinio Sprendime Nr. 1/CMP 7 nustatytą pažadą, 
kad dėl antrojo įsipareigojimų laikotarpio pabaigos datos bus nuspręsta Dohos 
konferencijoje, ir ypač į tai, kad ta data bus 2017 m. arba 2020 m. gruodžio 31 d.;
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8. pabrėžia, kad reikia kiekiais nustatytus įsipareigojimus riboti ar mažinti išmetamuosius 
teršalus, kuriuos šalys turėjo pateikti iki 2012 m. gegužės mėn., Dohos konferencijoje 
pateikti kaip Kioto protokolo pakeitimus pagal Sprendimą Nr. 1/CMP 7; atkreipia dėmesį, 
kad nustatytosios normos vienetų (NNV) perkėlimas į antrąjį įsipareigojimų laikotarpį yra 
klausimas, kurį vis dar reikia išspręsti taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas Kioto 
protokolo vientisumas aplinkosaugos požiūriu;

Atotrūkis klimato kaitos švelninimo srityje

9. pabrėžia, kad visos šalys turi skubiai padidinti siektiną lygį nuo dabar iki 2020 m., kad 
pasiektų 2 °C tikslą; primygtinai primena, kad reikia skubiai daryti pažangą panaikinant 
milijardų tonų dydžio mokslinių tyrimų rezultatų ir konferencijos šalių prisiimtų 
dabartinių įsipareigojimų skirtumą, pasiūlyti platesnio užmojo už Kopenhagos susitarime 
numatytus taršos mažinimo įsipareigojimus ir veiksmus, remiantis bendros, bet 
diferencijuotos atsakomybės principu, ir spręsti tarptautinio oro ir jūrų transporto 
išmetamų teršalų kiekio bei hidrofluorangliavandenilių (HFC) klausimą, kad būtų 
nuosekliai siekiama 2 ºC tikslo;

10. primena, jog, remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos Ketvirtąja vertinimo 
ataskaita, reikia, kad iki 2020 m. pramoninės šalys sumažintų savo išmetamų teršalų kiekį 
25–40 proc. palyginti su 1990 m. kiekiu, o visų besivystančių šalių grupė iki 2020 m. 
gerokai sumažinti šiuo metu numatomą išmetamų teršalų kiekio augimą, t. y. maždaug 
15–30 proc.;

Kovos su klimato kaita finansavimas

11. pabrėžia, kad būtina išvengti finansavimo spragų po 2012 m. (kai baigiasi „skubios 
pradžios“ finansavimo laikotarpis) ir siekti parengti planą, pagal kurį turėtų būti 
palaipsniui didinamas finansavimas kovai su klimato kaita 2013–2020 m. laikotarpiu; 
mano, kad konkretūs įsipareigojimai dėl finansavimo 2013–2020 m. laikotarpiu yra 
ypatingai svarbūs;

12. atkreipia dėmesį, kad Dohos konferencijoje reikia toliau siekti, kad būtų pradėtas naudoti 
Ekologinis klimato fondas, kaip nustatyta Kankūno susitarimais;

Žemės naudojimas, žemės naudojimo paskirties keitimas ir miškininkystė (angl. 
LULUCF)

13. palankiai vertina Sprendimą Nr. 2/CMP.7, kuris buvo priimtas Durbano konferencijoje, 
kaip svarbų žingsnį įvedant patikimas žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties 
keitimo ir miškininkystės sektoriaus apskaitos taisykles ; atkreipia dėmesį, kad Sprendime 
numatoma dvimetė darbo programa siekiant ištirti, ar reikalinga išsamesnė apskaitos 
sistema, kad būtų užtikrintas sektoriaus indėlio mažinant išmetamųjų teršalų kiekį 
vientisumas aplinkosaugos požiūriu;

Dėl miškų naikinimo ir nykimo susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas 
(angl. REDD +)

14. palankiai vertina Durbane priimtus sprendimus, susijusius su finansavimo, apsaugos 
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priemonių ir atskaitos lygiais; mano, kad Dohoje reikia siekti tolesnės pažangos, ypač dėl 
miškų atskaitos lygių techninio įvertinimo; be to, atkreipia dėmesį, kad dėl miškų 
naikinimo ir nykimo susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio mažinimui tenka svarbus 
vaidmuo mažinant atotrūkį klimato kaitos švelninimo srityje;

Tarptautinė aviacija ir jūrų transportas

15. primena savo raginimą dėl tarptautinių priemonių, kuriomis būtų siekiama mažinti bendrą 
išmetamų teršalų kiekį, stengiantis suvaldyti tarptautinės aviacijos ir jūrų transporto 
daromą poveikį klimato kaitai; toliau pritaria, kad aviacija būtų įtraukta į Europos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą;

Diplomatija klimato srityje

16. pabrėžia, kad ES ir toliau privalo konstruktyviai veikti pasaulio klimato derybose ir kad 
rengdamosi susitikimui Dohoje visos ES institucijos ir toliau turi plėtoti ES diplomatijos 
klimato srityje veiksmus, vadovaujant EIVT, siekiant parengti aiškesnę ES poziciją 
klimato politikos klausimu ir taip tarptautinėms deryboms klimato klausimais suteikti 
naujų paskatų, o partnerius visame pasaulyje paskatinti taip pat nusistatyti privalomus 
taršos mažinimo tikslus ir tinkamas klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
priemones;

17. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu, jog Europos Sąjunga, būdama pagrindinė 
veikėja, laikytųsi vienodos pozicijos Dohos konferencijoje, siekdama pažangos dėl 
tarptautinio susitarimo ir būtų vieninga šiuo klausimu;

Europos Parlamento delegacija

18. laikosi nuomonės, kad ES delegacijai tenka labai svarbus vaidmuo 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 pirmininkui bus leista dalyvauti ES koordinatorių posėdžiuose 
Dohoje;

19. pažymi, kad pagal 2010 m. lapkričio mėn. Komisijos ir Europos Parlamento sudarytą 
pagrindų susitarimą Komisija privalo sudaryti 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 Sąjungos ir trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų 
susitarimams;

°

°         °

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams ir JTBKKK sekretoriatui su prašymu, kad ji būtų išplatinta
visoms ES nepriklausančioms konvencijos šalims.


