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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a varsói (lengyelországi) éghajlat-változási 
konferenciáról (COP19)
(2013/0000(RSP))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az ENSZ 2007-ben, Balin megrendezett éghajlat-változási konferenciájára és a 
bali cselekvési tervre (1/COP 13. számú 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 tizennyolcadik 
Konferenciájára (COP18) és a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, a 
felek 2012. november 26. és december 8. között Dohában, Katarban megrendezett 
nyolcadik konferenciájára (COP/MOP8), valamint a „Doha Climate Gateway” 
megállapodásra,

– tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek tizenkilencedik 
konferenciájára (COP19) és a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, a 
felek 2013. november 11–23. között Varsóban, Lengyelországban megrendezendő 
kilencedik konferenciájára (COP/MOP9),

– 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 
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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 állásfoglalására,

– tekintettel a koppenhágai éghajlat-változási konferenciára vonatkozó EU-stratégiáról szóló 
2009. november 25-i2, az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferencián 
(COP15) elért eredményekről szóló 2010. február 10-i3, a cancúni éghajlat-változási 
konferenciáról (COP16) szóló 2010. november 25-i4, a durbani éghajlat-változási 
konferenciáról (COP17) szóló 2011. november 16-i5, valamint a dohai (katari) éghajlat-
változási konferenciáról (COP18) szóló 2012. november 22-i6 állásfoglalására,

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről szóló, 2012. március 15-i állásfoglalására7,

– tekintettel a Bizottság „A 2015. évi nemzetközi éghajlat-változási megállapodás: a 
nemzetközi éghajlat-változási politika alakítása 2020 után” című 2013. március 26-i 
konzultációs közleményére (SWD(2013) 97 végleges),

– 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 és 2013. június 24-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 2012 novemberi, „A 
kibocsátási szakadékok áthidalása” című összefoglaló jelentésére,

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

A. mivel az éghajlatváltozás azonnali és valószínűleg visszafordíthatatlan fenyegetést jelent

                                               
1      HL L 8., 2009.1.13., 3. o.
2 HL C 285. E, 2010.10.21., 1. o.
3 HL C 341. E, 2010.12.16., 25. o.
4 HL C 99. E, 2012.4.3., 77. o.
5      Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0504
6    P7_TA-PROV(2012)045
7      Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086
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az emberiségre és a bolygóra nézve, ezért e probléma nemzetközi szintű fellépést igényel 
minden fél részéről,

B. mivel a dohai Climate Gateway megállapodás mély aggodalommal veszi tudomásul a 
felek 2020-ig szóló, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának éves szinten történő 
mérséklésére irányuló aktuális vállalásainak összesített hatása, illetve a felszíni 
középhőmérséklet-emelkedés nagy eséllyel évi 2ºC alatt tartásával („2°C-os célkitűzés”) 
összeegyeztethető összesített kibocsátási szintek várható alakulása között lévő jelentős 
eltérést,

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

D. mivel a varsói konferencia (COP19) meghatározó jelentőségű lesz a Durban Platform 
előremozdításának biztosításához, előkészítve az utat egy jogilag kötelező érvényű, 
globális megállapodás kötelezettségvállalásainak és következtetésének elkészítéséhez 
2015-ig,

E. mivel egy ilyen jogilag kötelező érvényű, globális megállapodásnak összhangban kell 
lennie a „közös, ugyanakkor differenciált feladatok és a hozzájuk tartozó képességek” 
elvével, de emellett fel kell ismernie annak szükségességét, hogy valamennyi nagy 
kibocsátó a változó kapacitásokat tükröző, ambiciózus és elégséges célokat és ennek 
megfelelő szakpolitikai intézkedéseket hagyjon jóvá az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése érdekében,

F. mivel 2010-ben a cancúni COP16 konferencián a fejlett országok elkötelezték magukat 
amellett, hogy 2020-ig évente 100 milliárd dollár összegű „új és kiegészítő” finanszírozást 
biztosítanak a fejlődő országoknak az éghajlatváltozással kapcsolatos szükségleteik 
kielégítésére, de mivel a mai napig nem született nemzetközi szinten elfogadott 
meghatározás azzal kapcsolatban, hogy mit jelent valójában az „új és kiegészítő” 
kifejezés,

A Durban Platform előmozdítása

1. hangsúlyozza, hogy a fokozott fellépést célzó Durban Platform eseti munkacsoportjának 
jelentős törekvéseket kell tennie az új, globális éghajlat-változási megállapodásra 
alkalmazandó keretek és alapelvek kidolgozásának és ezek 2015-ig való megvalósítása 
érdekében; megjegyzi továbbá, hogy a csoport munkájához az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület 2014-ben esedékes ötödik értékelő jelentésének információkkal 
kell szolgálnia;

2.  üdvözli Ban-Ki Moon javaslatát egy éghajlatváltozásról szóló csúcstalálkozó megtartására 
a világ vezetőinek részételével 2014 szeptemberében; hangsúlyozza egy jól előkészített, 
tényleges eredményekkel és a legfelsőbb politikai szinten való elköteleződéssel szolgáló 
esemény fontosságát annak érdekében, hogy biztosítsa és fenntartsa a szükséges politikai 
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lendületet a 2014-ben és 2015-ben rendezendő konferenciák előtt;

3. úgy véli, hogy a felek által javasolt mérséklési kötelezettségvállalásokat meg kell erősíteni 
a „közös, ugyanakkor differenciált feladatok és a hozzájuk tartozó képességek” elvével, 
illetve mérhetőnek, kézzelfoghatónak és ellenőrizhetőnek, valamint elégségesnek kell 
lenniük a 2ºC-os célkitűzés eléréséhez; megismétli, hogy emiatt a 2ºC-os célkitűzés 
elérése érdekében szükséges a kötelezettségvállalások felülvizsgálása és ambiciózusabbak 
kitűzése;

Kiotói Jegyzőkönyv

4. üdvözli az Európai Unió és számos más fél arra vonatkozó döntését, hogy egy második, 
2013. január 1-jével kezdődő kötelezettségvállalási időszakot csatoljanak a Kiotói 
Jegyzőkönyvhöz, amely átmenetet képez a 2020-ra az összes részes fél bevonásával 
megvalósítandó új nemzetközi rendszerre való áttéréshez, valamint felszólít ennek gyors 
ratifikálására, amint ahogy erről a felek Dohában már megegyeztek;

A mérséklési kötelezettségvállalások elégtelensége

5. 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 országok 
csoportjának pedig 2020-ig lényegesen el kell maradnia a jelenleg előre jelzett 15–30%-os 
nagyságrendű kibocsátás-növekedési ütemtől;

6. ezért megismétli, hogy a mostantól 2020-ig terjedő időszakban minden részes félnek 
fokozottan törekednie kell arra, hogy a „2ºC-os célkitűzésen” belül maradjon; valamint 
legfőképp a tudományos megállapítások és a felek jelenlegi ígéretei közötti „gigatonnás 
szakadék” bezárására kell törekedni; hangsúlyozza a többi szakpolitikai intézkedés, 
úgymint az energiahatékonyságot és a fluorozott szénhidrogének kibocsátásának 
fokozatos csökkentését célzó intézkedések fontosságát a gigatonnás szakadék 
áthidalásának elősegítésében;

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozása

7. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemre fordított finanszírozás 2020-ig 
100 milliárd dollárra való növelése és az erre vonatkozó konkrét kötelezettségvállalások 
és törekvések kulcsfontosságúak ahhoz, hogy biztosítani lehessen az előrehaladást 
Varsóban, valamint ahhoz, hogy a szükséges mérséklési kötelezettségvállalások 
összességében megvalósuljanak; tudomásul veszi a 2015 utáni fejlesztési programot, és 
valódi szinergiák kialakítására szólít fel a két folyamat között a pozitív eredmények 
érdekében a fejlesztés és az éghajlat-változási politika terén egyaránt; emlékeztet arra, 
hogy a tagállamok többsége a 2013 utáni időszakra semmilyen ígéretet sem tett a 
környezetvédelem finanszírozására;

Kiigazítás: veszteség és kár

8. elismeri, hogy az éghajlatváltozás káros hatásainak különösen kiszolgáltatott fejlődő 
országokban az éghajlatváltozás hatásaival összefüggésben elszenvedett veszteségek és 
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károk megtárgyalását kell Dohában a középpontba helyezni; megemlíti, hogy a varsói 
konferencián döntés született a probléma kezeléséhez szükséges intézményi 
intézkedésekről;

Földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdőgazdálkodás (LULUCF) és az erdőirtás 
és az erdőpusztulás következtében keletkező kibocsátás csökkentése (REDD+)

9. megjegyzi, hogy a LULUCF és a REDD+ a kibocsátás csökkentésében és kiváltképp a 
2020-ig szóló mérséklési kötelezettségvállalások közötti szakadék áthidalásában játszott 
szerepe kulcsfontosságú; megjegyzi, hogy további megfelelő erőfeszítések szükségesek 
ahhoz, hogy az ágazat kibocsátás-csökkentéshez való hozzájárulásainak környezeti 
integritását biztosítani lehessen;

Nemzetközi légi és tengeri közlekedés

10. hangsúlyozza, hogy habár az EU nemrég beleegyezett az „idő megállításába” a 
nemzetközi légi közlekedésnek az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerébe való 
integrálását illetően, ez a felmentés csupán egy évig és csak azzal a feltétellel marad 
életben, hogy a nemzetközi tárgyalások eredményeképpen kézzelfogható döntések 
születnek egy, a nemzetközi légi forgalomból származó kibocsátásokra vonatkozó, piaci 
alapú globális eszköz alkalmazásáról;

11. ismételten felhívja a figyelmet a globális kibocsátás-csökkentési célkitűzéseket tartalmazó 
nemzetközi eszközök szükségességére a nemzetközi légi és tengeri közlekedés éghajlatra 
gyakorolt hatásának csökkentése érdekében;

Az éghajlatváltozással kapcsolatos diplomáciai tevékenység

12. hangsúlyozza ebben az összefüggésben annak fontosságát, hogy az Európai Unió mint 
kulcsfontosságú szereplő (különösen ebben az évben, tekintve, hogy a COP19 elnökségi 
és rendezői feladatait az egyik tagállam látja el) egy nemzetközi megállapodás elérésére 
törekedve egységes hangon szólaljon fel a konferencián, és mindvégig egységes 
maradjon;

Az Európai Parlament küldöttsége

13. úgy véli, hogy az EU küldöttsége rendkívül fontos szerepet játszik az éghajlatváltozásról 
szóló tárgyalásokon, és ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Parlament 
képviselői nem vehettek részt 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;

14. 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;
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°

°         °

15. 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.


