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B7-0000/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Conferința privind schimbările 
climatice de la Doha, Qatar (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Parlamentul European,

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

– având în vedere rezultatele Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice de la Bali, din 2007, și 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 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 a avut loc la Cancun, Mexic, între 29 
noiembrie și 10 decembrie 2010, precum și Acordurile de la Cancun,

– având în vedere cea de-a 17-a Conferință a părților (COP 17) participante la CCONUSC și 
cea de-a șaptea Conferință a părților ce servește drept Reuniune a părților participante la 
Protocolul de la Kyoto (COP/MOP7), care a avut loc la Durban, Africa de Sud, între 28 
noiembrie și 9 decembrie 2011 și în special deciziile privind Platforma de la Durban 
pentru o acțiune consolidată,

– având în vedere cea de-a 18-a Conferință a părților (COP 18) participante la CCONUSC și 
cea de-a opta Conferință a părților ce servește drept Reuniune a părților participante la 
Protocolul de la Kyoto (COP/MOP8), ce urmează să aibă loc la Doha, Qatar, între 26 
noiembrie și 8 decembrie 2012,

– având în vedere pachetul pentru 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 4 februarie 2009 referitoare la „2050: Viitorul începe azi 
– recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor 
climatice”2,

                                               
1      JO L 8, 13.1.2009, p. 3.
2      JO C 67 E, 18.3.2010, p. 44.
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– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2009 referitoare la strategia UE pentru 
Conferința de la Copenhaga privind schimbările climatice1, cea din 10 februarie 2010 
referitoare la rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 
15)2, cea din 25 noiembrie 2010 referitoare la Conferința privind schimbările climatice de 
la Cancun3 și cea din 16 noiembrie 2011 referitoare la Conferința privind schimbările 
climatice de la Durban (COP 17)4,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru 
trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 20505,

– având în vedere concluziile Consiliului din 9 martie 2012 privind urmările celei de-a 17-a 
Conferințe a părților (COP 17) participante la CCONUSC și celei de-a șaptea sesiuni a 
Reuniunii părților participante la Protocolul de la Kyoto (CMP 7) (Durban, Africa de Sud, 
28 noiembrie - 9 decembrie 2011), 

– având în vedere concluziile Consiliului din 15 mai 2012 referitoare la finanțarea 
combaterii schimbărilor climatice - finanțare inițială rapidă, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie 2011 referitoare la activitatea 
diplomatică a UE în domeniul climei,

– având în vedere Raportul de sinteză al Programului Organizației Națiunilor Unite pentru 
Mediu (PNUM) din noiembrie 2011, intitulat „Reducerea decalajelor în ceea ce privește 
emisiile de gaze cu efect de seră”,

– 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 deciziile cuprinse în Platforma de la Durban pentru o acțiune consolidată 
(Pachetul de la Durban), recunosc că schimbările climatice reprezintă o amenințare 
imediată și posibil ireversibilă la adresa societății umane și a planetei și solicită, prin 
urmare, ca toate părțile să ia măsuri la nivel internațional;

B. întrucât Pachetul de la Durban a pus în principiu bazele pentru un acord internațional 
exhaustiv, ambițios și obligatoriu din punct de vedere juridic, implicând toate părțile, care 
să fie încheiat până în 2015 și pus în aplicare până în 2020;

C. întrucât Conferința de la Doha (COP 18) trebuie să beneficieze de impulsul oferit la 
Durban pentru a garanta că un asemenea acord internațional cu caracter obligatoriu din 
punct de vedere juridic este în continuare pe drumul cel bun și că va fi încheiat până în 

                                               
1 JO C 285 E, 21.10.2010, p. 1.
2 JO C 341 E, 16.12.10, p. 25.
3 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 77.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0504.
5 Texte adoptate, P7_TA(2012)0086.



RE\905629RO.doc 5/8 PE491.328v01-00

RO

2015;

D. întrucât un asemenea acord internațional cu caracter obligatoriu din punct de vedere 
juridic trebuie să fie în concordanță cu principiul „responsabilităților comune dar 
diferențiate”, dar trebuie să recunoască și nevoia ca toți marii emițători să adopte obiective 
ambițioase și suficiente de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;

E. întrucât Pachetul de la Durban a ținut seama doar de decalajul în ceea ce privește 
atenuarea până în anul 2020, iar angajamentele și promisiunile actuale sunt insuficiente 
pentru a îndeplini obiectivul de limitare a creșterii globale a temperaturii medii anuale la 
suprafață la 2ºC („obiectivul de 2ºC”) și, prin urmare, aceste chestiuni trebuie să fie 
abordate cu cea mai mare prioritate în cadrul Conferinței de la Doha; 

F.  întrucât, conform dovezilor științifice prezentate de Grupul interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC), obiectivul de 2ºC presupune ca emisiile globale ajunse la 
nivelul maxim până în 2015 să fie reduse cu cel puțin 50% până în 2050, comparativ cu 
nivelurile din 1990 și să continue să scadă după această dată; întrucât UE ar trebui să 
încurajeze acțiuni concrete și punerea lor efectivă în aplicare înainte de anul 2020,

Platforma de la Durban pentru o acțiune consolidată

1. salută înființarea grupului de lucru ad hoc privind Platforma de la Durban pentru o acțiune 
consolidată și constată că Decizia nr. 1/CP 17 menționează că este necesar ca grupul să își 
înceapă activitatea în vederea elaborării unui protocol, a unui instrument juridic sau a unui 
rezultat de comun acord, care să aibă putere juridică în temeiul Convenției aplicabile 
tuturor părților și să își încheie activitatea cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 
2015; mai constată că în activitatea sa trebuie să țină cont de al cincilea raport de evaluare 
al IPCC care este prevăzut pentru 2014;

2. constată că, simultan, Pachetul de la Durban solicită ca grupul de lucru ad-hoc privind 
acțiunea concertată pe termen lung (LCA) să își atingă rezultatele convenite până la 
Conferința de la Doha;

3. constată astfel cu îngrijorare lipsa progreselor înregistrate până în 2012 și în special 
atitudinea obstructivă a anumitor părți în cadrul discuțiilor de la Bonn, care au avut loc în 
mai 2012;

4. consideră, astfel, că este responsabilitatea tuturor instituțiilor Uniunii Europene, ca, 
înaintea Conferinței de la Doha, să întreprindă acțiuni intensive de diplomație în domeniul 
climei și să construiască alianțe internaționale care să garanteze respectarea 
angajamentelor cuprinse în Pachetul de la Durban și că procesul CCONUSC conduce 
înspre un nou regim multilateral care să fie convenit până în 2015;

Protocolul de la Kyoto - a 2-a perioadă de angajament  

5. sprijină decizia părților cuprinsă în Pachetul de la Durban, în vederea convenirii asupra 
unei a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto care să înceapă la 1 
ianuarie 2013 și a tranziției către un nou regim internațional incluzând toate părțile, care 
să fie pus în aplicare până în 2020;
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6. solicită adoptarea la Doha a amendamentelor necesare astfel încât cea de-a doua perioadă 
de angajament a Protocolului de la Kyoto să înceapă imediat cu titlu provizoriu;

7. constată în angajamentul prevăzut în Decizia 1/CMP 7 din Pachetul de la Durban că data 
încheierii celei de-a doua perioade de angajament va fi stabilită la Conferința de la Doha și 
va fi fie 31 decembrie 2017, fie în 2020; 

8. subliniază nevoia de transpunere a obiectivelor de limitare sau reducere cuantificată a 
emisiilor (QELRO), prevăzute a fi depuse de către părți până în mai 2012, în 
amendamente la Protocolul de la Kyoto în cadrul Conferinței de la Doha, conform 
Deciziei 1/CMP 7; constată că reportarea unităților cantității atribuite (AAU) către cea de-
a doua perioadă de angajament este o chestiune care trebuie abordată într-un mod care să 
garanteze nivelul cel mai înalt de integritate privind mediul al Protocolului de la Kyoto;

Decalajul în ceea ce privește atenuarea

9. subliniază urgența ca toate părțile să își mărească nivelul de ambiție până în 2020 astfel 
încât să se mențină în limitele obiectivului de 2ºC; reamintește, în special, nevoia urgentă 
de a reduce decalajul enorm care există între datele științifice și angajamentele actuale ale 
părților, de a prezenta angajamente și acțiuni pentru reduceri ale emisiilor mai ambițioase 
decât cele din Acordul de la Copenhaga, având la bază principiul „responsabilității 
comune, dar diferențiate”, și de aborda problema emisiilor din transportul aerian și 
maritim internațional și cea a hidrofluorocarburilor (HFC), a negrului de fum și a altor 
factori cu ciclu scurt de viață cu efect nociv asupra climei, pentru a asigura coerența cu 
obiectivul de 2°C; 

10. reamintește, că, conform concluziilor celui de-al patrulea raport de evaluare al IPCC, țările 
industrializate trebuie să își reducă, până în 2020, emisiile cu 25-40 % sub nivelurile 
din 1990, în timp ce țările în curs de dezvoltare împreună ar trebui să atingă o diferență 
substanțială, până la o valoare inferioară ratei de creștere a emisiilor preconizată în 
prezent, de ordinul a 15-30 % până în 2020;

Finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice

11. subliniază nevoia urgentă de a evita un decalaj de finanțare după 2012 (când se încheie 
perioada de finanțare inițială rapidă) și de a identifica o modalitate de intensificare a 
finanțării combaterii schimbărilor climatice în perioada 2013-2020; consideră că 
angajamentele concrete privind finanțarea în perioada 2013-2020 sunt vitale;

12. constată că este necesar să se acționeze în continuare în cadrul Conferinței de la Doha 
pentru punerea în funcțiune a Fondului verde pentru climă, așa cum a fost convenit prin 
Acordurile de la Cancun;

Exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF) 

13. salută adoptarea Deciziei nr.2/CMP.7 la Conferința de la Durban, care reprezintă un pas 
important înspre introducerea unor norme contabile solide pentru sectorul exploatării 
terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii; constată că Decizia prevede 
un program de lucru de 2 ani, care să analizeze nevoia unor măsuri contabile mai 
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cuprinzătoare în vederea asigurării integrității ecologice a contribuțiilor sectorului la 
reducerea emisiilor;

Reducerea emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor (REDD +)

14. salută adoptarea la Durban a deciziilor privind nivelurile de finanțare, prevenire și 
referință; consideră că sunt necesare progrese suplimentare la Doha, în special în ceea ce 
privește evaluarea tehnică a nivelurilor de referință pentru păduri; constată în continuare 
că REDD+ joacă un rol important în reducerea decalajului în ceea ce privește atenuarea 
până în 2020;

Transportul aerian și maritim internațional

15. reamintește solicitările sale în privința necesității ca instrumentele internaționale cu 
obiective globale de reducere a emisiilor să diminueze impactul transportului aerian și 
maritim internațional asupra climei; își menține poziția în favoarea includerii sectorului 
aviației în Sistemul european de comercializare a cotelor de emisii;

Diplomația în domeniul climei

16. subliniază că UE trebuie să continue să acționeze în mod constructiv în cadrul negocierilor 
internaționale privind clima și că toate instituțiile UE trebuie să își dezvolte în continuare 
diplomația în domeniul climei înaintea Conferinței de la Doha, sub egida SEAE, cu scopul 
de a prezenta o poziție mai clară a UE asupra politicii privind clima, adăugând o nouă 
dinamică negocierilor internaționale privind clima și încurajând, de asemenea, și 
partenerii din întreaga lume să introducă reduceri obligatorii ale emisiilor și măsuri 
adecvate de atenuare și adaptare la schimbările climatice;

17. subliniază, în acest sens, importanța ca UE, în calitate de actor principal, să se exprime cu 
o singură voce la Conferința de la Doha în vederea definirii unui acord internațional și să 
adopte o poziție unitară în această privință;

Delegația Parlamentului European

18. 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 Conferințelor 
anterioare ale părților; se așteaptă ca cel puțin președintelui delegației Parlamentului 
European să i se permită accesul la reuniunile de coordonare ale UE de la Doha;

19. constată că, în conformitate cu Acordul-cadru dintre Comisie și Parlament 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 trebuie să își dea 
aprobarea pentru acordurile dintre Uniune și țările terțe sau organizațiile internaționale;

°

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


