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B7-0000/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Conferința privind schimbările 
climatice de la Varșovia, Polonia (COP 19)
(2013/0000(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 (CMP5), care a avut loc la Copenhaga, Danemarca, între 7 și 18 
decembrie 2009, precum și la 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 (CMP6), 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 (CMP7), 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 (CMP8), care a avut loc la Doha, Qatar, între 26 și 8 decembrie 
2012, precum și adoptarea Acordului de la Doha privind clima,

– având în vedere cea de-a nouăsprezecea Conferință a părților (COP 19) participante la 
CCONUSC și cea de-a noua Conferință a părților ce servește drept reuniune a părților la 
Protocolul de la Kyoto (CMP9), ce urmează să aibă loc la Varșovia, Polonia, între 11 și 23 
noiembrie 2013,

– 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,

                                               
1      JO L 8, 13.1.2009, p. 3.
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– având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2009 intitulată „2050: Viitorul începe azi –
recomandări privind viitoarea politică integrată a UE în domeniul schimbărilor 
climatice”1,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2009 referitoare la strategia UE pentru 
Conferința de la Copenhaga privind schimbările climatice2, cea din 10 februarie 2010 
referitoare la rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 
15)3, cea din 25 noiembrie 2010 referitoare la Conferința privind schimbările climatice de 
la Cancun (COP 16)4, cea din 16 noiembrie 2011 referitoare la Conferința privind 
schimbările climatice de la Durban (COP 17)5 și cea din 22 noiembrie 2012 referitoare la 
Conferința privind schimbările climatice de la Doha6, 

– 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 20507,

– având în vedere Comunicarea consultativă a Comisiei din 26 martie 2013 referitoare la 
Acordul internațional din 2015 privind schimbările climatice: Influențarea politicii 
internaționale în domeniul climei după 2020 (SWD(2013) 97 final),

– 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 și 24 iunie 2014 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 2012, intitulat „Raportul pe 2012 privind decalajele 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 schimbările climatice reprezintă o amenințare urgentă și potențial ireversibilă 
                                               
1      JO C 67 E, 18.3.2010, p. 44.
2 JO C 285 E, 21.10.10, p. 1.
3 JO C 341 E, 16.12.10, p. 25.
4 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 77.
5      Texte adoptate, P7_TA(2011)0504.
6      P7_TA-PROV(2012)045
7      Texte adoptate, P7_TA(2012)0086.
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pentru societatea umană și planetă și din acest motiv trebuie să fie tratată la nivel 
internațional de toate părțile;

B. întrucât Acordul de la Doha privind clima semnalează cu multă îngrijorare decalajul 
considerabil dintre efectul cumulat al angajamentelor actuale ale părților în ceea ce 
privește atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră globale anuale până în 2020 și nivelul 
cumulat de emisii de natură să ofere o șansă credibilă de a menține actuala creștere medie 
anuală a temperaturii la suprafață la 2ºC (obiectivul de 2ºC); 

C.  întrucât, conform dovezilor științifice prezentate de Grupul interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC), obiectivul de 2ººC presupune ca emisiile globale ajunse la 
un nivel maxim 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,

D. întrucât Conferința de la Varșovia (COP 19) va fi crucială pentru asigurarea progreselor 
necesare pentru a face să avanseze Platforma de la Durban, netezind calea pentru 
pregătirea unor angajamente și încheierea unui acord global obligatoriu din punct de 
vedere juridic până în 2015;

E. întrucât un astfel de acord global cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic 
trebuie să respecte „principiul responsabilităților comune, dar diferențiate, și al 
capacităților aferente”, dar trebuie să recunoască și nevoia ca toți marii emițători să adopte 
obiective ambițioase și suficiente și măsuri de politică corespunzătoare pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, reflectând capabilitățile în continuă evoluție;

F. întrucât, în cadrul COP 16 din Cancún (2010), țările dezvoltate s-au angajat să furnizeze, 
până în 2020, o finanțare anuală „nouă și suplimentară” de 100 miliarde USD pentru a 
răspunde nevoilor generate de schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare, dar 
întrucât până acum nu există nicio definiție agreată la nivel internațional cu privire la 
sensul concret al expresiei „nouă și suplimentară”;

Concretizarea Platformei de la Durban

1. evidențiază munca susținută care va trebui depusă în cadrul Grupului ad hoc privind 
Platforma de la Durban pentru accelerarea acțiunilor referitoare la principiile și cadrul 
aplicabile noului acord global privind clima și modalitățile de realizare a acestuia până în 
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.  salută propunerea lui Ban-Ki Moon de a organiza un summit cu liderii mondiali pe tema 
problemelor climatice în septembrie 2014; subliniază importanța unui eveniment pregătit 
temeinic cu rezultate însemnate și angajament la cel mai înalt nivel politic pentru a 
menține impulsul politic necesar în perioada premergătoare conferințelor din 2014 și 
2015; 

3. consideră că angajamentele referitoare la eforturile de atenuare propuse de părți trebuie 
susținute de principiul responsabilităților comune, dar diferențiate, și al capacităților 
aferente și trebuie să fie măsurabile, raportabile și verificabile, și suficiente pentru 
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atingerea obiectivului de 2ºC; reamintește că în consecință angajamentele existe ar trebui 
revizuite și să devină mai ambițioase pentru atingerea obiectivului de 2ºC; 

Protocolul de la Kyoto 

4. salută decizia Uniunii Europene și a unui număr de alte părți de a adera la o a doua 
perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto începând cu 1 ianuarie 2013, ca o 
formă de tranziție către un nou regim internațional cu participarea tuturor părților care 
urmează să fie implementat până în 2020 și solicită ratificarea rapidă a acestuia, după cum 
s-a convenit la Doha, 

Decalajul în ceea ce privește atenuarea

5. 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;

6. subliniază necesitatea urgentă de a mări nivelul de ambiție până în 2020 astfel încât să se 
mențină în limitele obiectivului de 2ºC; subliniază, în plus, necesitatea urgentă de a face 
progrese în încercarea de a reduce decalajul de gigatone dintre datele științifice și 
angajamentele actuale ale părților; subliniază importanța altor măsuri politice, inclusiv a 
eficienței energetice și a eliminării treptate a HFC-urilor, pentru a reduce acest decalaj de 
gigatone; 

Finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice

7. subliniază faptul că asumarea unor angajamente concrete și eforturile de a mări ordinul de 
mărime al finanțării destinate măsurilor în domeniul climei până la 100 de miliarde USD 
până în 2020 sunt esențiale pentru a înregistra progrese la Varșovia și a obține 
angajamentele necesare în favoarea atenuării din partea tuturor; ia act de agenda pentru 
dezvoltare post-2015 și face un apel pentru găsirea unor sinergii reale între cele două 
procese, cu rezultate pozitive atât pentru dezvoltare, cât și pentru politica în domeniul 
climei; reamintește că majoritatea statelor membre nu și-au luat încă angajamente pentru 
finanțarea combaterii schimbărilor climatice după -2013;

Adaptarea; pierderi și daune

8. ia act de accentul care s-a pus la Doha pe necesitatea de a aborda pierderile și daunele 
asociate efectelor schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare care sunt deosebit 
de vulnerabile în fața efectelor adverse ale schimbărilor climatice; ia act de decizia de a 
întocmi, cu prilejul Conferinței de la Varșovia, acordurile instituționale necesare pentru a 
soluționa această chestiune; 

Exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF) și 
reducerea emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor (REDD+)

9. constată rolul vital jucat de LULUCF și REDD + în reducerea emisiilor și îndeosebi în 
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reducerea decalajului în materie de atenuare până în 2020; constată că mai trebuie depuse 
eforturi în privința unor norme contabile cuprinzătoare pentru a asigura luarea în calcul a 
tuturor contribuțiilor ecologice ale sectorului la reducerile de emisii;  

Transportul aerian și maritim internațional

10. subliniază faptul că, cu toate că UE a fost de acord de curând „să oprească ceasul” în 
privința includerii zborurilor internaționale ale aeronavelor în sistemul EU ETS (UE de 
comercializare a emisiilor), această derogare este limitată la un singur an și este 
condiționată de negocierile internaționale ce urmăresc adoptarea unor decizii concrete 
referitoare la o măsură la nivel mondial bazată pe piață privind emisiile provenite din 
sectorul aviatic internațional; 

11. își reiterează apelul în favoarea unui instrument internațional care să stabilească obiective 
la nivel mondial de reducere a emisiilor pentru a contracara impactul asupra climei al 
transportului maritim; 

Diplomația în domeniul climei

12. subliniază, în acest context, cât de important este ca Uniunea Europeană, în calitatea sa de 
actor major (mai ales anul acesta când deține președinția COP 19 iar națiunea gazdă este 
un stat membru), să aibă o poziție unitară la conferință în încercarea de a face progrese în 
direcția unui acord internațional și să rămână unită în această privință;

Delegația Parlamentului European

13. 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 Varșovia;

14. 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;

°

°         °

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


