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B7-0000/2012

Resolucija Evropskega parlamentao konferenci o podnebnih spremembah v Dohi v 
Katarju (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju rezultatov konference Združenih narodov o podnebnih spremembah na 
Baliju leta 2007 in akcijskega načrta z Balija (Sklep 1/COP 13),

– ob upoštevanju 15. 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 16. konference pogodbenic (COP 16) 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 sporazumov iz Cancuna,

– ob upoštevanju 17. konference pogodbenic (COP 17) UNFCCC in sedme konference 
pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega protokola (COP/MOP7), ki sta potekali od 
28. novembra do 8. decembra 2011 v Durbanu v Južni Afriki, in zlasti sklepov, ki 
vključujejo Durbansko platformo za okrepljeno ukrepanje,

– ob upoštevanju bližajoče se 18 konference pogodbenic (COP 18) UNFCCC in osme 
konference pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega protokola (COP/MOP8), ki 
bosta potekali od 26. novembra do 8. decembra 2012 v Dohi v Katarju,

– 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 svoje resolucije z dne 4. februarja 2009 "2050: Prihodnost se začenja 
danes – priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah"2,

– ob upoštevanju resolucij z dne 25. novembra 2009 o strategiji EU za konferenco o 
podnebnih spremembah v Københavnu3, z dne 10. februarja 2010 o rezultatih konference 
o podnebnih spremembah v Københavnu (COP 15)4, z dne 25. novembra 2010 o 

                                               
1      UL L 8, 13.1.2009, str. 3.
2      UL C 67 E, 18.3.2010, str. 44.
3 UL C 285 E, 21.10.2010, str. 1.
4 UL C 341 E, 16.12.2010, str. 25.
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konferenci o podnebnih spremembah v Cancunu1 in z dne 16. novembra 2011 o 
konferenci o podnebnih spremembah v Durbanu (COP 17)2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20503,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 9. marca 2012 o 18. konferenci pogodbenic (COP 18) 
UNFCCC in osmem zasedanju Konference pogodbenic kot sestanku pogodbenic 
Kjotskega protokola (CMP 8) (v Durbanu v Južni Afriki od 28. novembra do 9. decembra 
2011), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 15. maja 2012 o financiranju zaščite podnebja -
hitrem začetku financiranja zaščite podnebja,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. julija 2011 o podnebni diplomaciji EU,

– ob upoštevanju zbirnega poročila programa Združenih narodov za okolje (UNEP) iz 
novembra 2011 „Premostitev emisijske vrzeli“,

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

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker sklepi, ki vključujejo Durbansko platformo za okrepljeno ukrepanje (sveženj iz 
Durbana), priznavajo, da podnebne spremembe predstavljajo nujno in morebitno 
nepovratno grožnjo človeški družbi in planetu, zato se je treba z njimi spoprijeti na 
mednarodni ravni s sodelovanjem vseh pogodbenic,

B. ker je sveženj iz Durbana načeloma položil temelje za obsežen, ambiciozen, mednarodno 
pravno zavezujoč sporazum, ki bo vključeval vse pogodbenice in bo dosežen do leta 2015, 
izvajati pa se bo začel do leta 2020,

C. ker mora konferenca v Dohi (COP 18) graditi na zagonu, ki se je dosegel v Durbanu, in 
zagotoviti, da ta globalen pravno zavezujoč sporazum ostane na pravi poti in se sklene do 
leta 2015,

D. ker mora biti takšen globalen pravno zavezujoč sporazum skladen z načelom skupnih, a 
raznolikih odgovornosti, vseeno pa mora prepoznati, da morajo vsi veliki onesnaževalci 
sprejeti ambiciozne in zadostne cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

E. ker je sveženj iz Durbana upošteval le vrzeli v blažitvi podnebnih sprememb do leta 2020, 
veljavne obveze in jamstva pa ne bodo zadostovala za dosego cilja omejevanja naraščanja 
skupne letne povprečne temperature na površini na največ 2°C (cilj o 2°C), zato te zadeve 
spadajo med najpomembnejše prednostne naloge na konferenci v Dohi, 

                                               
1 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 77.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0504.
3 Sprejeta besedila, P7_TA (2012)0086.
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F.  ker glede na znanstvene dokaze Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) 
cilj o 2°C zahteva, da svetovne emisije dosežejo vrhunec do leta 2015, da se znižajo za 
50% do leta 2050 glede na njihovo stopnjo leta 1990 ter da nato še naprej upadajo; ker bi 
morala EU zato uveljaviti konkretne ukrepe in začeti njihovo učinkovito izvajanje pred 
letom 2020.

Durbanska platforma za okrepljeno ukrepanje

1. pozdravlja ustanovitev začasne delovne skupine za Durbansko platformo za okrepljeno 
ukrepanje in ugotavlja, da sklep 1/CP 17 nujno zahteva, da skupina začne z oblikovanjem 
protokola, pravnega instrumenta ali dogovora z zavezujočim pravnim učinkom v sklopu 
konvencije, ki velja za vse pogodbenice, ter da zaključi svoje delo čim prej oziroma ne 
kasneje kot leta 2015; ugotavlja tudi, da mora imeti delovna skupina pri svojem delu 
podatke iz petega poročila IPCC, ki mora biti končano do leta 2014;

2. ugotavlja, da vzporedno s tem sveženj iz Durbana potrebuje začasno delovno skupino, ki 
bi se ukvarjala z dolgoročnimi skupnimi ukrepi in dosegla dogovorjene rezultate do 
konference v Dohi;

3. zato zaskrbljeno ugotavlja, da je bilo do sedaj v letu 2012 doseženega zelo malo napredka 
in da so določene pogodbenice na razpravah v Bonnu maja 2012 zavzele stališče, ki ovira 
napredek,

4. zato meni, da imajo vse institucije Evropske unije obveznost, da še pred konferenco v 
Dohi začnejo izvajati intenzivno diplomacijo na področju podnebnih sprememb in graditi 
mednarodna zavezništva ter tako zagotovijo, da se bodo obveznosti iz svežnja iz Durbana 
spoštovale in da bo postopek UNFCCC usmerjen proti novemu večstranskemu sistemu, o 
katerem bi se dogovorili do leta 2015;

Kjotski protokol - drugo ciljno obdobje  

5. podpira sklep pogodbenic, ki ga odraža sveženj iz Durbana, da se drugo ciljno obdobje 
Kjotskega protokola začne 1. januarja 2013 in da predstavlja prehod v nov mednarodni 
sistem, ki bo vključeval vse pogodbenice in bo nared do leta 2020;

6. poziva k sprejetju potrebnih sprememb v Dohi, da se bo lahko drugo ciljno obdobje 
Kjotskega protokola začelo nemudoma na začasni osnovi;

7. je seznanjen z jamstvom iz sklepa 1/CMP 7 svežnja iz Durbana, da se bo zaključni datum 
drugega ciljnega obdobja določil na konferenci v Dohi, kjer se bo ta datum izbiral med 31. 
decembrom 2017 ali 2020; 

8. poudarja, da je treba cilje količinskega omejevanja ali zmanjševanja emisij, ki naj bi jih 
pogodbenice oddale do maja 2012, na konferenci v Dohi prenesti na Kjotski protokol v 
obliki predlogov sprememb v skladu s sklepom 1/CMP 7; ugotavlja, da prenos enot 
dodeljene količine na drugo ciljno obdobje predstavlja temo, s katero se je še treba 
spoprijeti, in sicer na način, ki bi zagotovil največjo možno okoljsko celovitost Kjotskega 
protokola; 
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Vrzeli v zavezah za blažitev podnebnih sprememb

9. poudarja, da je za dosego cilja o 2°C nujno, da vse pogodbenice povečajo svoje ambicije 
do leta 2020; ponovno poudarja, da je za zagotovitev uskladitve s ciljem o 2°C zlasti 
nujno potrebno doseči napredek pri zaprtju gigatonske vrzeli med znanstvenimi 
ugotovitvami in trenutnimi jamstvi pogodbenic, da bodo določile obveznosti in ukrepe za 
zmanjšanje emisij, ki bodo bolj ambiciozni kot tisti v københavnskem dogovoru in bodo 
temeljili na načelu skupnih, a različnih odgovornosti, ter da bodo obravnavale emisije iz 
mednarodnega letalskega in pomorskega prometa ter iz trifluorometana, črnega ogljika in 
drugih neobstojnih dejavnikov, ki vplivajo na podnebje; 

10. glede na ugotovitve v četrtem poročilu o oceni Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah ponavlja, da morajo industrijsko razvite države do leta 2020 svoje emisije 
zmanjšati za 25–40 % pod ravnjo iz leta 1990, države v razvoju kot skupina pa bi morale 
doseči bistveno odstopanje od sedanje predvidene stopnje rasti emisij, da bi do leta 2020 
dosegle 15–30 % zmanjšanje;

Financiranje ukrepov proti podnebnim spremembam

11. poudarja, da je nujno treba preprečiti finančno vrzel po letu 2012 (ob zaključku obdobja 
financiranja za hitri zagon) in si prizadevati za določitev poti za povečevanje financiranja 
ukrepov proti podnebnim spremembam od leta 2013 do 2020; meni, da so konkretne 
obveze za financiranje v obdobju od leta 2013 do 2020 osnovnega pomena;

12. ugotavlja, da bo treba na konferenci v Dohi vložiti še dodatne napore, da Zeleni podnebni 
sklad začne delovati, kot je bilo dogovorjeno v okviru sporazumov iz Cancúna;

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF): 

13. pozdravlja sprejetje sklepa 2/CMP 7 na konferenci v Durbanu in ga prepoznava kot 
pomemben korak naprej pri vpeljavi trdnejših računovodskih pravil za področje rabe 
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva; ugotavlja, da sklep zagotavlja dveletni 
delovni program, ki bo raziskal potrebo po bolj celostnem sistemu obračunavanja, ki bo 
zagotovil okoljsko skladnost prispevkov tega področja k zmanjšanju emisij;

Zmanjševanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov (REDD+)

14. pozdravlja sprejetje sklepa v Durbanu v povezavi s financiranjem, zaščitami ter 
referenčnimi ravnmi; meni, da je treba v Dohi doseči nadaljnji napredek, zlasti pri 
tehničnem ocenjevanju referenčnih ravni za gozdove; poleg tega ugotavlja, da ima 
zmanjševanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov pomembno vlogo pri 
zmanjševanju vrzeli v zavezah za blažitev podnebnih sprememb do leta 2020;

Mednarodni letalski in pomorski promet

15. ponovno poudarja svoje pozive, naj mednarodni instrumenti, ki imajo cilje globalnega 
zmanjšanja emisij, omejijo vpliv mednarodnega letalskega in pomorskega prometa na 
podnebje; še naprej podpira vključitev letalstva v evropski sistem za trgovanje z 
emisijami;
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Podnebna diplomacija

16. poudarja, da mora EU še naprej delovati konstruktivno v mednarodnih pogajanjih o 
podnebju in da morajo vse institucije EU še pred Doho bolje razviti podnebno diplomacijo 
EU v okviru Evropske službe za zunanje delovanje z namenom, da se predstavi bolj jasen 
profil EU glede politike o podnebnih spremembah, kar bi mednarodnim pogajanjem o 
podnebnih spremembah dalo novo dinamiko in partnerje po vsem svetu spodbudilo, da 
uvedejo zavezujoča zmanjšanja emisij ter ustrezne ukrepe za blaženje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje;

17. v tem smislu poudarja pomembnost Evropske unije, ki je pomemben akter in bo na 
konferenci v Dohi govorila z „enim glasom“ ter si složno prizadevala za napredek v smeri 
mednarodnega sporazuma;

Delegacija Evropskega parlamenta

18. 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 bo na 
usklajevalnih sestankih v Dohi lahko sodeloval vsaj predsednik delegacije Evropskega 
parlamenta;

19. ugotavlja, da mora Komisija v skladu z okvirnim sporazumom, ki sta ga sklenila Komisija 
in Parlament novembra 2010, omogočiti vključitev poslancev kot opazovalcev v 
delegacije 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 Parlament;

°

°         °

20. 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.


