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B7-0000/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl klimato kaitos konferencijos Varšuvoje, Lenkijoje 
(angl. COP 19)
(2013/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į 2007 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos 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 (angl. COP 15) ir į penktąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. CMP 5) taip pat į Kopenhagos 
susitarimą,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 10 d. Kankūne (Meksika) vykusią 
16–ąją JTBKKK šalių konferenciją (angl. COP 16) ir į šeštąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. CMP 6), taip pat į Kankūno 
susitarimus,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 9 d. Durbane (Pietų Afrika) vykusią 
17–ąją JTBKKK šalių konferenciją (angl. COP 17) ir į septintąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. CMP 7), ypač į sprendimus dėl 
Durbano efektyvesnių veiksmų platformos,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 26 d. – gruodžio 8 d. Dohoje (Kataras) vykusią 18–ąją 
JTBKKK šalių konferenciją (angl. COP 18) ir į aštuntąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. CMP 8), taip pat į Dohos 
susitarimą dėl klimato kaitos,

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 11–23 d. Varšuvoje (Lenkija) vyksiančią 19–ąją 
JTBKKK šalių konferenciją (angl. COP 19) ir į devintąją šalių konferenciją, kuri 
traktuojama kaip Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. CMP 9),

– 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 
                                               
1      OL L 8, 2009 1 13, p. 3.
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– rekomendacijos dėl būsimos integruotos ES kovos su klimato kaita politikos“1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Kopenhagos 
konferencijoje klimato kaitos klausimu2, į 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl 
Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos klausimu (COP 15) rezultatų3, į 
2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos Kankūne (COP 16)4, į 
2011 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos Durbane (COP 17)5 ir 
į 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos Dohoje, Katare 
(COP 18)6,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano7,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 26 d. patariamąjį Komisijos komunikatą „2015 m. 
tarptautinis klimato kaitos susitarimas. Kokia bus tarptautinė klimato politika po 
2020 m.?“ (SWD(2013) 97 final)

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 9 d. Tarybos išvadas dėl tolesnių veiksmų po 2011 m. 
lapkričio 28 d. – gruodžio 9 d. Durbane (Pietų Afrika) vykusios 17-osios JTBKKK šalių 
konferencijos (angl. COP 17) ir septintosios šalių konferencijos, kuri traktuojama kaip 
Kioto protokolo šalių susitikimas (angl. 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. ir 2013 m. birželio 24 d. Tarybos išvadas dėl ES 
diplomatijos klimato kaitos srityje,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų aplinkos programos (angl. 
UNEP) apibendrinamąją ataskaitą, kuri vadinasi „2012 m. ataskaita dėl atotrūkio 
išmetamųjų teršalų srityje“,

– atsižvelgdamas į klausimus, į kuriuos atsakoma 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 klimato kaita yra neišvengiama ir galbūt neatitaisoma grėsmė žmonių 
bendruomenėms ir planetai, ir todėl šį klausimą turi spręsti visos šalys tarptautiniu 
lygmeniu;

                                               
1      OL C 67 E, .2010 3 18, p.44.
2 OL C 285 E, 2010 10 21, p. 1.
3 OL C 341 E, 2010 12 16, p. 25.
4 OL C 99 E, .2012 4 3, p.77.
5      Priimti tekstai, P7_TA(2011)0504.
6    P7_TA-PROV(2012)0452
7      Priimti tekstai, P7_TA(2012)0086.
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B. kadangi Dohos susitarime dėl klimato kaitos su dideliu susirūpinimu pažymimas ryškus
atotrūkis tarp šalių dabartinių įsipareigojimų, susijusių su pasaulyje per metus išmetamu 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu iki 2020 m., ir bendros išmetamųjų teršalų 
mažinimo krypties, pagal kurią tikėtina, kad vidutinis metinis žemės paviršiaus 
temperatūros padidėjimas sieks 2 laipsnius (2°C tikslas);

C. kadangi, remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (TKKK) pateiktais 
moksliniais įrodymais, norint įgyvendinti 2ºC tikslą, iki 2015 m. turi būti pasiektas 
didžiausias pasaulinis išmetamas dujų kiekis, o iki 2050 m. jis turi būti sumažintas bent 
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.;

D. kadangi Varšuvos konferencijoje (angl. COP 19) bus itin svarbu užtikrinti būtiną Durbano 
platformos pažangą, pasiruošti įsipareigojimų parengimui ir pasaulinio teisiškai 
įpareigojančio susitarimo sudarymui iki 2015 m.;

E. kadangi toks visuotinis teisiškai privalomas susitarimas turi derėti su bendros, bet 
diferencijuotos atsakomybės bei atitinkamų pajėgumų principu, tačiau jame turi būti 
pripažinta, kad visiems didžiausiems teršėjams reikia prisiimti plataus užmojo ir 
pakankamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus ir patvirtinti atitinkamas 
politikos priemones šiems tikslams pasiekti atsižvelgiant į kintančias galimybes;

F. kadangi 2010 m. 16–osios JTBKKK šalių konferencijos (angl. COP 16) Kankūne metu 
išsivysčiusios šalys įsipareigojo iki 2020 m. kasmet suteikti 100 mlrd. JAV dolerių „naują 
ir papildomą“ finansavimą, skirtą kovai su klimato kaita besivystančiose šalyse, tačiau 
kadangi tarptautiniu mastu iki šiol nesusitarta, ką iš tikrųjų reiškia „naujas ir papildomas“;

Durbano platformos pažanga

1. pabrėžia, kad reikia imtis svarbaus darbo Durbano efektyvesnių veiksmų platformos ad 
hoc darbo grupėje dėl naujam pasauliniam susitarimui dėl klimato kaitos taikomų principų 
ir politikos ir dėl priemonių tam pasiekti iki 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.  palankiai vertina Ban Ki Muno pateiktą pasiūlymą 2014 metų rugsėjo mėnesį surengti 
pasaulio vadovų susitikimą dėl klimato kaitos; pabrėžia gerai parengto renginio ir jame 
pasiektų reikšmingų rezultatų ir aukščiausiu politiniu lygmeniu priimtų įsipareigojimų 
svarbą, siekiant užtikrinti ir išlaikyti būtiną politinio darbo tempą 2014 ir 2015 m. 
konferencijose;

3. mano, kad šalių pasiūlyti klimato kaitos švelninimo įsipareigojimai turi būti paremti 
bendrų, bet diferencijuotų įsipareigojimų ir atitinkamų pajėgumų principu ir turi būti 
įvertinami, pranešami ataskaitose ir patikrinami, taip pat turi būti pakankami norint 
pasiekti 2ºC tikslą; primena, kad norint pasiekti 2ºC tikslą turėtų būti peržiūrėti ir 
patikslinti dabartiniai įsipareigojimai;

Kioto protokolas

4. palankiai vertina Europos Sąjungos ir keleto kitų šalių sprendimą prisijungti prie antrojo 
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Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpio, prasidedančio nuo 2013 m. sausio 1 d., šis 
laikotarpis būtų pereinamasis, kol prie naujos tarptautinės sistemos iki 2020 m. prisijungtų 
visos šalys, ir ragina skubiai jį ratifikuoti, kaip susitarta Dohoje;

Atotrūkis klimato kaitos švelninimo srityje

5. 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. 
turėtų gerokai sumažinti šiuo metu numatomą išmetamųjų teršalų kiekio augimą, maždaug 
15–30 proc.;

6. todėl dar kartą primena būtinybę skubiai padidinti siektiną lygį nuo dabar iki 2020 m., kad 
būtų išlaikytas 2°C tikslas; ir kad reikia skubiai daryti pažangą panaikinant milijardų tonų 
dydžio atotrūkį tarp mokslinių išvadų ir konferencijos šalių prisiimtų dabartinių 
įsipareigojimų, pabrėžia svarbų kitų politikos priemonių, įskaitant energijos efektyvumą ir 
HFC kiekio mažinimą, vaidmenį panaikinant milijardų tonų dydžio skirtumą; 

Kovos su klimato kaita finansavimas

7. pabrėžia, kad konkretūs įsipareigojimai ir darbas siekiant iki 2020 m. padidinti kovos su 
klimato kaita finansavimą iki 100 mlrd. JAV dolerių yra būtini, norint užtikrinti progresą 
Varšuvoje ir pasiekti būtinus klimato kaitos švelninimo įsipareigojimus; atkreipia dėmesį į 
vystymosi darbotvarkę po 2015 m. ir ragina sukurti realią sąveiką tarp dviejų procesų, su 
teigiamais rezultatais tiek vystymosi, tiek klimato kaitos politikos srityse; primena, kad 
dauguma valstybių narių iki šiol neprisiėmė jokių kovos su klimato kaita finansavimo po 
2013 m. įsipareigojimų;

Prisitaikymas, nuostoliai ir žala

8. palankiai vertina Dohoje priimtą siekį dėl poreikio užtikrinti su nykimu ir žala, patiriamais 
dėl klimato kaitos poveikio, susijusius nuostolius besivystančiose šalyse, kurios yra ypač 
jautrios neigiamoms klimato kaitos pasekmėms; atkreipia dėmesį į sprendimą, kuriuo 
nuspręsta per Varšuvos konferenciją sukurti institucinius susitarimus, būtinus sprendžiant 
šią problemą;

Žemės naudojimas, žemės naudojimo paskirties keitimas ir miškininkystė (angl. LULUCF) 
ir dėl miškų naikinimo ir nykimo susidarančio išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas 
(angl. REDD+)

9. pabrėžia LULUCF ir REDD+ programų svarbų vaidmenį mažinant išmetamų teršalų kiekį 
ir ypač mažinant atotrūkį klimato kaitos švelninimo srityje iki 2020 m.; pažymi, kad norint 
užtikrinti sektoriaus indėlį mažinant išmetamų dujų kiekį ir vientisumą aplinkos požiūriu, 
reikia tęsti darbą, susijusį su išsamia apskaita;

Tarptautinė aviacija ir jūrų transportas

10. pabrėžia, jog ES neseniai susitarta laikinai sustabdyti tarptautinės aviacijos skrydžių 
įtraukimą į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, ši išimtis yra taikoma tik 
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vienerius metus su sąlyga, kad tarptautinėse derybose bus pasiekta aiškių sprendimų dėl 
pasaulinės rinkos priemonės, susijusios su tarptautinio oro transporto išmetamų teršalų 
problemomis; 

11. dar kartą ragina sudaryti tarptautinę priemonę, kurioje būtų numatyti pasauliniai 
išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai siekiant sumažinti jūrų transporto daromą poveikį 
klimato kaitai;

Diplomatija klimato srityje

12. šiuo atžvilgiu pabrėžia Europos Sąjungos, kaip pagrindinės veikėjos, konferencijoje 
pasisakančios visų valstybių narių vardu, svarbą siekiant pažangos dėl tarptautinio 
susitarimo ir išliekant vieningiems šiuo klausimu (ypač šiais metais, kadangi COP 19 
konferencijos pirmininkaujančioji ir priimančioji šalis yra valstybė narė);

Europos Parlamento delegacija

13. 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 
Varšuvoje;

14. 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;

°

°         °

15. 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.


