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B7-0000/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o konferenci o podnebnih spremembah v Varšavi na 
Poljskem (COP 19)
(2013/0000(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 srečanja pogodbenic Kjotskega protokola (CMP5) od 7. do 18. decembra 
2009 v Københavnu na Danskem, ter københavnskega dogovora,

– ob upoštevanju 16. konference pogodbenic (COP 16) v okviru UNFCCC in šeste 
konference pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega protokola (CMP6), ki sta 
potekali od 29. novembra do 10. decembra 2010 v Cancunu v Mehiki, in sporazuma iz 
Cancuna,

– ob upoštevanju 17. konference pogodbenic (COP 17) UNFCCC in sedme konference 
pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega protokola (CMP7), ki sta potekali od 28. 
novembra do 9. decembra 2011 v Durbanu v Južni Afriki, in zlasti sklepov, ki vključujejo 
Durbansko platformo za okrepljeno ukrepanje,

– ob upoštevanju 18. konference pogodbenic (COP 18) UNFCCC in osme konference 
pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega protokola (CMP8), ki sta potekali od 26. 
novembra do 8. decembra 2012 v Dohi v Katarju, in sprejetja svežnja o podnebnih 
spremembah iz Dohe,

– ob upoštevanju 19. konference pogodbenic UNFCCC (COP 19) in devete konference 
pogodbenic kot srečanja pogodbenic Kjotskega protokola (CMP9), ki bosta potekali od 
11. do 23. novembra 2013 v Varšavi na Poljskem,

– 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 emisij 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,

                                               
1      UL L 8, 13.1.2009, str. 3.
2      UL C 67 E, 18.3.2010, str. 44.



RE\940388SL.doc 3/6 PE514.588v01-00

SL

– ob upoštevanju resolucij o strategiji EU za konferenco o podnebnih spremembah v 
Københavnu z dne 25. novembra 2009 1, o rezultatih konference o podnebnih 
spremembah v Københavnu z dne 10. februarja 2010 (COP 15)2, o konferenci o 
podnebnih spremembah v Cancúnu z dne 25. novembra 2010 (COP 16)3 in o konferenci o 
podnebnih spremembah v Durbanu z dne 16. novembra 2011 (COP 17)4, ter o konferenci 
o podnebnih spremembah v Dohi v Katarju z dne 22. novembra 2012 (COP 18)5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 20506,

– ob upoštevanju posvetovalnega sporočila Komisije z dne 26. marca 2013 o Mednarodnem 
sporazumu o podnebnih spremembah iz leta 2015: oblikovanje mednarodne podnebne 
politike po letu 2020 (SWD(2013)97),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 9. marca 2012 o 17. konferenci pogodbenic (COP 17) 
UNFCCC in sedmem zasedanju konference pogodbenic kot sestanku pogodbenic 
Kjotskega protokola (CMP 7) 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 – hiter 
začetek financiranja zaščite podnebja,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. julija 2011 in 24. junija 2013 o podnebni 
diplomaciji EU,

– ob upoštevanju zbirnega poročila programa Združenih narodov za okolje (UNEP) iz 
novembra 2012 z naslovom „Poročilo o emisijski vrzeli 2012“,

– 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 podnebne spremembe neposredno in morda nepopravljivo ogrožajo človeške družbe in 
planet ter jih morajo zato vse strani obravnavati na mednarodni ravni;

B. ker sveženj o podnebnih spremembah iz Dohe zaskrbljeno ugotavlja, da obstaja znaten 
razkorak med skupnim učinkom trenutnih zavez za blažitev podnebnih sprememb v 
smislu zmanjšanja količine letnih svetovnih emisij toplogrednih plinov do leta 2020 ter 
scenariji za zmanjšanje skupnih emisij, ki z veliko verjetnostjo napovedujejo, da 
povečanje srednje letne temperature površja ne bo preseglo 2ºC (cilj o 2ºC); 

C. ker glede na znanstvene dokaze Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) 

                                               
1 UL C 285 E, 21.10.2010, str. 1.
2 UL C 341 E, 16.12.2010, str. 25.
3 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 77.
4      Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0504.
5    P7_TA-PROV(2012)045.
6      Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086.
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cilj o 2ºC predvideva, da bi naj bile svetovne emisije najvišje leta 2015, da bi se do leta 
2050 znižale za 50 % glede na raven iz leta 1990 ter da bi se nato še naprej zmanjševale;
ker bi si morala EU zato prizadevati za konkretne ukrepe in njihovo učinkovito izvajanje 
pred letom 2020;

D. ker bo konferenca v Varšavi (COP 19) bistvena za zagotovitev potrebnega napredka 
durbanske platforme, da se utre pot za oblikovanje zavez in sklenitev globalnega pravno 
zavezujočega sporazuma do leta 2015;

E. ker mora biti tak globalni pravni zavezujoči sporazum skladen z načelom skupnih, a 
različnih odgovornosti posameznih držav ob upoštevanju njihovih zmožnosti, vseeno pa 
mora upoštevati, da morajo vsi veliki onesnaževalci sprejeti velikopotezne in zadostne 
cilje ter ustrezne ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, pri čemer se mora 
ustrezno odražati razvijanje zmogljivosti;

F. ker so se razvite države na konferenci COP 16 v Cancunu leta 2010 zavezale, da bodo do 
leta 2020 zagotovile 100 milijard USD „novih in dodatnih sredstev“ za obravnavanje 
potreb v zvezi s podnebnimi spremembami v državah v razvoju, a doslej ni še niti 
dogovora o tem, kaj pomeni „novo in dodatno“ financiranje;

Razvoj durbanske platforme

1. poudarja, da mora začasna delovna skupina za Durbansko platformo za okrepljeno 
ukrepanje opraviti še veliko dela v zvezi z načeli in okvirom, ki bodo veljali za nov 
sporazum o svetovnem podnebju in pot za njegovo uresničitev do 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. pozdravlja Ban-Ki Munov predlog, da se vrhunsko srečanje svetovnih voditeljev o 
podnebju organizira septembra 2014; poudarja pomen dobro pripravljenega dogodka s 
smiselnimi rezultati in udeležbo na najvišji politični ravni, da se zagotovi in ohrani 
politični zagon, ki bo potreben za konferenci leta 2014 in 2015;

3. meni, da morajo biti zaveze o blaženju podnebnih sprememb, ki jih predlagajo podpisnice, 
podprte z načelom skupnih, a različnih odgovornosti posameznih držav ob upoštevanju 
njihovih zmožnosti ter da morajo biti merljive in preverljive, da mora biti mogoče o njih 
poročati ter da morajo zadostovati za izpolnitev cilja o 2ºC; ponavlja, da je treba obstoječe 
zaveze pregledati in zastaviti bolj velikopotezno, da bi dosegli cilj o 2ºC;

Kjotski protokol

4. pozdravlja odločitev Evropske unije in številnih drugih podpisnic, da se pridružijo 
drugemu ciljnemu obdobju kjotskega protokola, ki se je začel 1. januarja 2013, in prehod 
na novo mednarodno ureditev, po kateri morajo vse pogodbenice izpolniti svoje 
obveznosti do leta 2020, ter poziva k njegovi hitri ratifikaciji, kot je bilo dogovorjeno v 
Dohi;

Vrzeli v zavezah za blažitev podnebnih sprememb
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5. glede na ugotovitve v četrtem poročilu o oceni Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah ponovno poudarja, da morajo industrializirane države do leta 2020 svoje 
emisije zmanjšati za 25–40 % glede na raven 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 zmanjšanje za 15–30 %;

6. zato znova poudarja, da je za dosego cilja o 2°C nujno, da vse pogodbenice povečajo 
svoje ambicije do leta 2020, ter zlasti, da je treba nujno doseči napredek pri odpravi 
gigatonske vrzeli, ki obstaja med znanstvenimi dognanji in trenutnimi zavezami 
pogodbenic; poudarja pomembno vlogo drugih ukrepov politike pri prispevanju k odpravi 
gigatonske vrzeli, vključno z energetsko učinkovitostjo in zmanjševanjem fluoriranih 
ogljikovodikov; 

Financiranje ukrepov proti podnebnim spremembam

7. poudarja, da so konkretne zaveze in prizadevanja za povečanje podnebnega financiranja 
na 100 milijard USD do leta 2020 bistvenega pomena za zagotovitev napredka v Varšavi 
in za splošno izpolnjevanje obveznosti, ki so potrebne za blažitev podnebnih sprememb; je 
seznanjen z razvojno agendo po letu 2015 in poziva k vzpostavitvi pravih sinergij med 
obema procesoma s pozitivnimi rezultati tako za razvoj kot za podnebno politiko;
opozarja, da se večina držav članic še vedno ni zavezala glede financiranja ukrepov proti 
podnebnim spremembam po letu 2013;

Prilagoditev; izguba in škoda

8. priznava, da so v Dohi poudarili dejstvo, da je treba v državah v razvoju, ki so posebno 
občutljive na negativne učinke podnebnih sprememb, obravnavati izgubo in škodo, 
povezano s vplivi podnebnih sprememb, ; je seznanjen z odločitvijo, da se med 
konferenco v Varšavi vzpostavijo institucionalni pogoji, potrebni za reševanje tega 
vprašanja;

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo ter zmanjševanje emisij zaradi 
krčenja in degradacije gozdov v državah v razvoju

9. je seznanjen, da imajo raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstva ter
zmanjševanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov v državah v razvoju bistveno 
vlogo pri zmanjševanju emisij in zlasti pri blažitvi podnebnih sprememb do leta 2020;
ugotavlja, da je potrebno nadaljnje delo v zvezi s celovitim sistemom obračunavanja, da se 
zagotovi okoljska celovitost prispevkov sektorja k zmanjšanju emisij;

Mednarodni letalski in pomorski promet

10. poudarja, da se je EU sicer strinjala z „zaustavitvijo ure“ v zvezi s vključitvijo 
mednarodnih poletov v sistem EU trgovanja z emisijami, vendar je to odstopanje omejeno 
le na eno leto in odvisno od tega, ali bodo z mednarodnimi pogajanji dosežene 
oprijemljive odločitve o ukrepu v zvezi z emisijami iz mednarodnega letalskega prometa, 
ki bo temeljil na svetovnem trgu; 

11. ponovno poziva k mednarodnemu instrumentu, katerega cilj bo globalno zmanjšanje 
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emisij, da bi omejili vpliv mednarodnega pomorskega prometa na podnebje;

Podnebna diplomacija

12. v tem smislu poudarja pomembnost Evropske unije, ki je glavni akter (zlasti letos, ko je 
predsednica COP 19 in gostiteljica konference država članica EU) in bo na konferenci 
govorila z „enim glasom“ ter si složno prizadevala za napredek v smeri mednarodnega 
sporazuma;

Delegacija Evropskega parlamenta

13. 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 Varšavi lahko sodeloval vsaj predsednik delegacije Evropskega 
parlamenta;

14. ugotavlja, da mora Komisija v skladu z okvirnim sporazumom, ki ga je novembra 2010 
sklenila s Parlamentom, omogočiti vključitev njegovih poslancev kot opazovalcev v 
delegacije Unije, ki se pogajajo o večstranskih sporazumih; opozarja, da mora v skladu z 
Lizbonsko pogodbo (člen 218 PDEU) Parlament odobriti sporazume med Unijo in tretjimi 
državami ali mednarodnimi organizacijami;

°

°         °

15. 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.


