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Резолюция на Европейския парламент относно конференцията за изменението на 
климата във Варшава, Полша (СОР 19)
(2013/0000(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на 
климата (РКООНИК) 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-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 15) и петата 
конференция на страните, която представлява среща на страните по Протокола от 
Киото (CМP5), проведена в Копенхаген, Дания, от 7 до 18 декември 2009 г., както и 
споразумението от Копенхаген,

– като взе предвид 16-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 16) и шестата 
конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото 
(CMP6), проведена в Канкун, Мексико, от 29 ноември до 10 декември 2010 г., както 
и споразуменията от Канкун,

– като взе предвид 17-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 17) и седмата 
конференция - среща на страните по протокола от Киото (СМР7), 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 18-ата конференция на страните по РКОНИК (COP 18) и осмата 
конференция на страните, която представлява среща на страните по Протокола от 
Киото (CМP8), проведена в Доха, Катар, от 26 ноември до 8 декември 2012 г., както 
и приемането на „Входната врата за климата от Доха” (Doha Climate Gateway),

– като взе предвид 19-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 19) и деветата 
конференция на страните, която представлява среща на страните по Протокола от 
Киото (CМP9), проведена във Варшава, Полша, от 11 до 23 ноември 2013 г.,

– като взе предвид пакета на ЕС за климата и енергетиката, 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,

                                               
1 ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.
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– като взе предвид резолюцията си от 4 февруари 2009 г., озаглавена „2050: Бъдещето 
започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на 
климата“1,

– като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2009 г. относно стратегията на 
ЕС за конференцията по изменението на климата в Копенхаген2, от 10 февруари 
2010 г .  относно резултата от конференцията по изменението на климата в 
Копенхаген (COP 15)3, от 25 ноември 2010 г. относно конференцията по изменение 
на климата в Канкун (COP 16)4 и от 16 ноември 2011 г. относно конференцията за 
изменението на климата в Дърбан (COP 17)5, както и от 22 ноември 2012 г. относно 
конференцията за изменението на климата в Доха, Катар (COP 18)6,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно Пътна карта за 
постигане до 2050 г .  на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност7, 

– като взе предвид консултативното съобщение на Комисията от 26 март 2013 г. 
относно  международното споразумение от 2015 г .  относно изменението на 
климата: насоки на международната политика в областта на климата след 2020 г. 
(SWD(2013) 97 окончателен),

– 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 Седмата 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. и 24 юни 2013 г. 
относно дипломатическите действия на ЕС в областта на климата,

– като взе предвид обобщителния доклад на Програмата на Обединените нации за 
околната среда (ЮНЕП) от ноември 2012 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,

                                               
1 ОВ С 67 Е, 18.3.2010 г., стр.44.
2 ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 1
3 ОВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 25
4 ОВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 77.
5 Приети текстове, Р7_ТА (2011) 0504.
6 Приети текстове, P7_TA-PROV(2012)045
7 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.
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– като взе предвид член 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че изменението на климата представлява неотложна и 
потенциално необратима заплаха за човешките общества и планетата и че поради 
това е необходимо да се предприемат действия на международно равнище от всички 
заинтересовани страни;

Б. като има предвид, че т.нар. „Входна врата за климата от Доха” отбелязва с дълбока 
загриженост значителната разлика между съвкупното въздействие на настоящите 
ангажименти на страните за намаляване на глобалните годишни емисии на 
парникови газове до 2020 г. и съвкупните пътеки на емисиите с вероятна 
възможност за запазване на повишаването на средната температура на повърхността 
до 2 °С(целта от 2 °С),

В. като има предвид, че според научни данни, представени от Междуправителствения 
комитет по изменение на климата (МКИК), целта от 2º C 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 поради тази причина ЕС следва да настоява за 
конкретни действия и за тяхното ефективно прилагане преди 2020 г.;

Г. като има предвид, че конференцията във Варшава (COP 19) ще бъде от решаващо 
значение за осигуряването на необходимия напредък по отношение на Платформата 
от Дърбан, за да се проправи пътят за подготвянето на ангажименти и сключването 
на глобално правно обвързващо споразумение до 2015 г.;

Д. като има предвид, че подобно правно обвързващо в световен мащаб споразумение 
трябва да се съобразява с принципа „общи, но разграничени отговорности и 
съответни възможности“ (CBDRRC), но трябва да признава необходимостта всички
големи източници на емисии да приемат амбициозни и задоволителни цели и 
съответстващи политически мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, 
които отразяват променящите се капацитети;

Е. като има предвид, че в рамките на COP 16 в Канкун (2010 г.) развитите страни поеха 
ангажимент до 2020 г. да предоставят 100 милиарда щатски долара „ново и 
допълнително“ финансиране годишно за нуждите, свързани с изменението на 
климата в развиващите се страни; като има предвид обаче, че засега няма 
международно прието определение за това, какво всъщност означава „ново и 
допълнително“;

Напредък в рамките на Платформата от Дърбан

1. изтъква важната работа, която е необходимо да бъде извършена в рамките на 
специалната работна група по Платформата от Дърбан за засилени действия 
относно принципите и рамката, приложими за новото глобално споразумение по 
въпросите на климата, и относно начина за постигане на това до 2015 г.; отбелязва 
също така, че работата й трябва да бъде основана на Петия доклад за оценка на 
МКИК, който ще бъде готов до 2014 г.;
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2. приветства предложението на Бан Ки Мун за провеждане на среща на високо 
равнище на световните лидери по въпросите на климата през септември 2014 г.;
изтъква значението на едно добре подготвено събитие със значими резултати и 
ангажименти на най-високо политическо равнище, с цел да се осигури и поддържа 
необходимият политически импулс преди конференциите през 2014 г. и 2015 г.;

3. счита, че ангажиментите за намаляване, предложени от страните, трябва да бъдат 
подкрепени от принципа за CBDRRC и да бъдат измерими, подлежащи на отчитане 
и проверка, както и достатъчни, за да се постигне целта от 2 °С; отново заявява, че в 
резултат на това съществуващите ангажименти следва да се преразгледат и да се 
основават на повече амбиция, за да се постигне целта от 2 °С;

Протокол от Киото

4. приветства решението на Европейския съюз и редица други страни да се 
присъединят към втори период на поети задължения по Протокола от Киото, който 
започва на 1 януари 2013 г. и служи за преход към нов международен режим, 
обхващащ всички страни, който да бъде въведен в срок до 2020 г., и призовава за 
бързото му ратифициране, съобразно договореното в Доха;

Пропуски в областта на смекчаването

5. 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 %;

6. във връзка с това подчертава неотложната необходимост от повишаване на 
равнището на амбиция отсега до 2020 г., с цел придържане към целта за 2ºC; както и 
по-специално спешната необходимост от напредък в преодоляването на 
„гигатоновата пропаст“, която съществува между научните констатации и 
настоящите ангажименти на страните; изтъква важната роля на други политически 
мерки, включително енергийната ефективност и постепенното намаляване на 
флуоровъглеводородите, с оглед преодоляването на „гигатоновата пропаст”; 

Финансиране на борбата с изменението на климата

7. изтъква, че конкретните ангажименти и работа за увеличаване на финансирането на 
борбата срещу изменението на климата до 100 милиарда щатски долара до 2020 г. 
са от решаващо значение за гарантиране на напредък във Варшава и за постигане на 
необходимите ангажименти за смекчаване като цяло; отбелязва програмата за 
развитие след 2015 г. и призовава за създаването на реално полезни взаимодействия 
между двата процеса с положителни резултати както за политиката в областта на 
развитието, така и за политиката в областта на климата; припомня, че по-голямата 
част от държавите членки все още не са поели никакви ангажименти за 
финансиране в областта на изменението на климата за периода след 2013 г.;

Адаптиране; загуби и щети
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8. отчита акцента в Доха върху необходимостта да се обърне внимание на загубите и 
щетите, свързани с последиците от изменението на климата в развиващите се 
страни, които са особено уязвими по отношение на неблагоприятните последствия 
от изменението на климата; отбелязва решението за установяване, по време на 
Конференцията във Варшава, на институционални разпоредби, необходими за 
справяне с този проблем;

Земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство (LULUCF) и 
намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите (REDD +)

9. отбелязва жизненоважната роля на LULUCF и REDD + за намаляване на емисиите и 
по-специално по отношение на преодоляване на разликите в смекчаването до 
2020 г.; отбелязва, че е необходима допълнителна работа за всестранно отчитане, за 
да се гарантира екологичната обоснованост на приноса на сектора за намаляване на 
емисиите;

Международно въздухоплаване и морски транспорт

10. изтъква, че, въпреки че ЕС наскоро се съгласи да „спре часовника“ във връзка с 
включването на международното въздухоплаване в СТЕ на ЕС, тази дерогация се 
ограничава до една година и зависи от това, дали международните преговори ще 
доведат до конкретни решения относно глобална, основана на пазара мярка по 
отношение на емисиите от международното въздухоплаване; 

11. отново отправя призив за международен инструмент с глобални цели за намаляване 
на емисиите, за да се овладее въздействието на морския транспорт върху климата;

Дипломатическа дейност във връзка с климата

12. подчертава в този контекст значението на това, Европейският съюз - като основен 
участник (по-специално тази година, през която държава членка е председател и 
домакин на COP 19), да „говори с един глас“ на конференцията, целяща постигане 
на напредък по пътя към международно споразумение, и да бъде единен в това 
отношение;

Делегация на Европейския парламент

13. 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 РКООНИК; очаква, че поне на 
председателя на делегацията на Европейския парламент ще бъде позволено да 
участва в координационните заседания на ЕС във Варшава;

14. 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 делегации на 
Съюза, които водят преговори по многостранни споразумения; припомня, че 
съгласно Договора от Лисабон (член 218 от ДФЕС), Парламентът трябва да даде 
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своето съгласие за споразумения между Съюза и трети държави или международни 
организации;

°

°         °

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на Секретариата 
на РКООНИК, с молба да бъде разпространена до всички държави, които не са 
членки на ЕС и са страни по конвенцията.


