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Europos Parlamento rezoliucija dėl Kopenhagoje vykusios konferencijos klimato kaitos 
klausimu (COP 15) rezultatų

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į Balio veiksmų planą (Sprendimas Nr. 1/COP13),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 7–18 d. Kopenhagoje (Danija) vykusią 15-ąją JTBKKK 
šalių konferenciją (toliau – COP 15) ir į 5-ąją šalių konferenciją, kuri traktuojama kaip Kioto 
protokolo šalių susitikimas (COP/MOP 5), taip pat į Kopenhagos susitarimą,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 17 d. patvirtintą ES klimato kaitos dokumentų paketą,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, susijusias su klimato kaita, ypač į 2009 m. 
lapkričio 25 d. priimtą rezoliuciją dėl ES strategijos Kopenhagos konferencijoje klimato 
kaitos klausimu (COP 15),

– atsižvelgdamas į kitą COP 16 konferenciją, kuri vyks Meksikoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi derybos dėl išsamaus tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos laikotarpiu po 
2012 m., kuris turėjo būti sudarytas 2009 m. gruodžio mėn. Kopenhagoje, baigėsi tuo, kad 
pasiektas nuviliantis susitarimas, patraukęs tik nežymų JTBKKK šalių dėmesį,

B. kadangi pastarasis susitarimas nėra teisiškai įpareigojantis ir į jį neįtraukti jokie taršos 
mažinimo tikslai ar bent kokie konkretesni įsipareigojimai 2010 m. sudaryti teisiškai 
įpareigojantį susitarimą,

C. kadangi šiame susitarime pripažįstama būtinybė užtikrinti, kad temperatūra pasaulyje 
nepadidėtų daugiau negu 2°C, ir į jį įtraukta informacija apie tai, kaip rasti būdų užtikrinti 
mažesnį negu 1,5°C pasaulinės temperatūros pakilimą,

D. kadangi ES nesugebėjo vadovauti kovos su klimato kaita veiksmams ir netgi nedalyvavo 
baigiamosiose JAV, Kinijos, Indijos, Brazilijos ir Pietų Afrikos derybose dėl galutinio 
susitarimo projekto,

E. kadangi ketvirtojoje Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaitoje, 
kurioje pateikta kaip niekad daug mokslinių įrodymų, pripažįstama, kad norint užtikrinti, jog 
temperatūra pasaulyje nepadidėtų daugiau negu 2°C, būtina radikaliai mažinti pasaulinę 
taršą,

F. kadangi keletas išsivysčiusių ir besivystančių šalių nepritarė tam, kad būtų parengtas ir 
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įgyvendintas naujas tarptautinis klimato apsaugos planas,

G. kadangi ES turėtų tvirtai laikytis savo pačios įsipareigojimo imtis kovos su klimato kaita 
veiksmų, net jeigu kai kurie pagrindiniai mūsų derybų partneriai ir toliau nenori ar nepajėgia 
mažinti išmetamo teršalų kiekio,

1. apgailestauja, kad COP 15 pasiektas silpnas susitarimas, kadangi taip ir nepriartėta prie 
visuotinio išsamaus susitarimo dėl klimato kaitos po 2012 m.: šiame susitarime nenustatyti 
pasauliniai vidutinės trukmės ir ilgalaikiai taršos mažinimo tikslai ir nenurodyta, kada 
pasaulinė tarša turėtų pasiekti aukščiausią ribą; be to, atkreipia dėmesį į visuomenės 
nusivylimą nesugebėjimu Kopenhagoje pasiekti prasmingo susitarimo,

2. mano, kad delsimas susitarti tarptautiniu lygmeniu nėra pateisinama priežastis atidėlioti 
tolesnį ES taršos mažinimo politikos, kuri, kaip pažymima mokslininkų išvadose, 
akivaizdžiai reikalinga, įgyvendinimą; pakartoja mūsų prisiimtą šįkart teisiškai privalomą 
įsipareigojimą iki 2020 m. 20 proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir mūsų troškimą toliau 
siekti sumažinti taršą 30 proc.; taip pat pažymi, kad ES įgyvendinamų iniciatyvų, kuriomis 
siekiama skatinti ir propaguoti ekologišką ekonomiką, saugią energetiką ir mažinti 
priklausomybę nuo energijos išteklių, dėka bus galima vis lengviau vykdyti įsipareigojimą 
30 proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį;

3. reiškia nusivylimą vienybės stokojančiomis valstybėmis narėmis ir COP 15 konferencijai 
pirmininkavusios šalies elgesiu baigiamųjų derybų metu; todėl ragina ES tarptautinėse 
derybose dėl klimato kaitos kalbėti vienu balsu ir išsaugoti savo vadovaujamą vaidmenį 
derybose siekiant sudaryti įpareigojantį išsamų susitarimą dėl veiklos laikotarpiu po 2012 m. 
remiantis naujausiais mokslo pasiekimais ir atsižvelgiant į COP 16 siekį užtikrinti, kad 
temperatūra pasaulyje nepakiltų daugiau negu 2°C;

4. be to, apgailestauja, kad ES, remdamasi konkrečiais ankstesniais įsipareigojimais skirti 
tarptautinį viešą finansavimą kovai su klimato kaita besivystančiose šalyse, nesugebėjo 
derybų metu užtikrinti pasitikėjimo, reikalingo siekiant tolesnės pažangos ad hoc darbo 
grupėse;

5. pabrėžia, kad būtina kurti naują klimato diplomatiją; todėl ragina ES vyriausiąjį įgaliotinį ir 
už veiksmus klimato politikos srityje atsakingą Komisijos narį vadovauti šiai strategijai, ypač 
palaikant ryšius su pažangesnėmis besivystančiomis šalimis; ragina ES susitarti dėl veiksmų 
Meksikoje plano, pagal kurį diskusija klimato politikos klausimais būtų numatyta sudarant 
bet kokią strateginę partnerystę ir dvišalius bei daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus ir 
būtų sukurta nuoseklesnė išorės klimato apsaugos strategija; ragina ES ir valstybes nares 
sukurti „Atsakomybės aljansą“, prie kurio galėtų prisijungti visos šalys, laikančios klimato 
kaitą didžiule grėsme žmonijai ir pasirengusios imtis veiksmų, reikalingų pasauliniam 
atšilimui sustabdyti;

6. mano, kad tokie forumai, kaip Didžiojo dvidešimtuko susitikimai ar ekonominiu požiūriu 
įtakingiausių valstybių forumas, kuriuose atstovaujama didžiausią anglies dioksido kiekį į 
aplinką išskiriančioms šalims, gali padėti pasiekti susitarimą oficialių derybų metu, tačiau jų 
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vaidmuo tik pagalbinis, kadangi minėtosios šalys vengia siekti įpareigojančių rezultatų;

7. atkreipia dėmesį į įsipareigojimą įsteigti fondą, kuriam besivystančios šalys iki 2020 m. 
kasmet skirs 100 mlrd. JAV dolerių, ir pažymi, kad besivystančioms šalims per ateinančius 
trejus metus (2010–2012 m.) bus skirta 30 mlrd. JAV dolerių suma, skirta padėti kovoti su 
klimato kaita, ir sukurtas vadinamasis žaliasis klimato fondas su miškų kirtimu ir nykimu 
susijusiems projektams besivystančiose šalyse remti;

8. pabrėžia, kad 7,2 mlrd. eurų dydžio vadinamoji greitos pradžios finansinė parama, kurią 
besivystančioms šalims žadėjo skirti ES valstybės narės, turi būti nauja ir papildyti oficialios 
vystymosi pagalbos (OVP) biudžetą, kad ji turi būti derinama ES lygmeniu ir skirta kuo 
greičiau – bet kuriuo atveju iki prasidedant 2010 m. birželio mėn. susitikimui Bonoje; mano, 
kad tai esminis veiksnys norint ugdyti pasitikėjimą ir užtikrinti susitikimo Meksikoje sėkmę; 
taip pat ragina Komisiją iki minėtojo susitikimo Bonoje informuoti apie žadėtųjų skirti 
greitos pradžios lėšų naudojimą ir apie tai, kaip ji papildo šiuo metu teikiamą OVP;

9. pabrėžia, kad artimiausiu metu persvarstant ES biudžetą ypatingas dėmesys turi būti skirtas 
siekiui skirti pakankamai išteklių priemonėms, skirtoms apsisaugoti nuo klimato kaitos ir 
prie jos prisitaikyti ES ir besivystančiose šalyse; taip pat pažymi, kad persvarstant biudžetą 
turėtų būti svarstoma galimybė pradėti taikyti naujas inovacines finansines priemones 
tarptautiniams kovos su klimato kaita veiksmams remti;

10. pažymi, kad pagal Kopenhagos susitarimą nutarta vertinti švelninamuosius veiksmus 
besivystančiose šalyse, už juos atsiskaityti ir juos tikrinti remiantis nacionaliniais 
pranešimais; šiuo klausimu bus konsultuojamasi tarptautiniu lygmeniu ir atliekama analizė 
vadovaujantis aiškiai apibrėžtomis gairėmis, kurios kol kas nenustatytos ir pagal kurias turės 
būti užtikrinta, kad paisoma suvereniteto;

11. pritaria tam, kad siekiant mažinti miškų kirtimo ir nykimo sukeltą taršą ir didinti miškų 
pajėgumą sugerti išmetamas šiltnamio efektą sukeliančias dujas būtų sukurta technologinė 
priemonė greitesniam technologijų vystymui skatinti ir jas perduoti, taip pat palankiai vertina 
tai, kad atkreiptas dėmesys į rinkų vaidmenį skatinant švelninamųjų veiksmų ekonominį 
rentabilumą; taip pat pažymi, kad norint veiksmingai taikyti šias priemones būtina sudaryti 
susitarimą JTBKKK pagrindu;

12. pabrėžia, kad ateityje taikant bet kokią miškų kirtimo ir nykimo sukeltos taršos mažinimo 
(angl. REDD) sistemą turi būti paisoma vietos gyventojų ir bendruomenių teisių, įskaitant jų 
teisę į kolektyvinę nuosavybę ir autonomines vietos gyventojų teritorijas, ir užtikrinamas 
visapusiškas ir veiksmingas jų dalyvavimas, taip pat ir nacionalinių REDD planų rengimo ir 
įgyvendinimo bei finansavimo skyrimo ar skirstymo veikloje;

13. ragina užtikrinti, kad I priede nustatytų taršos mažinimo tikslų aplinkosauginis 
veiksmingumas būtų pagrindinis principas, kuriuo būtų vadovaujamasi apibrėžiant ES 
poziciją dėl tarptautinių miškotvarkos ir žemėnaudos, žemėnaudos paskirties keitimo ir 
miškininkystės apskaitos taisyklių, dėl lanksčių priemonių ir atsižvelgimo į visus didesnius 
pirmojo Kioto protokolo nustatytų įsipareigojimų vykdymo laikotarpio laimėjimus siekiant 
tikslų laikotarpiu po 2012 m.;
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14. apgailestauja dėl nepakankamos pažangos sprendžiant aviacijos ir laivybos sektorių taršos 
problemą; ragina ES užtikrinti, kad būsimajame susitarime būtų atsižvelgta į visapusišką 
aviacijos sektoriaus poveikį klimatui, o aviacijos ir laivybos sektoriams būtų taikomi tokie 
pat taršos mažinimo tikslai, kaip ir kitiems pramonės sektoriams;

15. apgailestauja, kad JAV ir Kinija dėl vidaus politikos priežasčių nebuvo nepasirengusios 
priimti ambicingesnio susitarimo; yra įsitikinęs, kad Europos Sąjunga, JAV ir Kinija atlieka 
esminį vaidmenį užtikrindamos įpareigojantį tarptautinį susitarimą; todėl ragina JAV ir 
Kiniją, taip pat kitus tarptautinius partnerius prisiimti daugiau įsipareigojimų, susijusių su 
tarptautine klimato apsaugos sistema, atnaujinti diskusijas ir sudaryti teisiškai privalomą 
tarptautinį susitarimą, kuris atitiktų naujausius mokslo pasiekimus ir siekį užtikrinti, kad 
temperatūra pasaulyje nepakiltų daugiau negu 2°C;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad visuomenė vis geriau susipažįsta su klimato kaitos poveikio 
besivystančiose ir sparčiai besivystančios ekonomikos šalyse, pvz., Kinijoje, klausimais; 
ragina megzti glaudesnį dialogą, ypač su mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, mažų salų 
valstybių aljansu ir Afrika, siekiant sudaryti privalomą tarptautinį susitarimą dėl klimato 
kaitos, sumažinti klimato kaitos poveikį ir sušvelninti galimas pasekmes demografijai, 
visuomenės sveikatai, migracijai ir ekonomikai šiuose regionuose;

17. mano, jog ES pramonės konkurencingumui itin svarbu, kad už ES ribų esančios kitos 
pramoninės šalys sutiktų imtis panašių veiksmų, o besivystančios ir sparčiai besivystančios 
ekonomikos šalys prisiimtų racionalius taršos mažinimo įsipareigojimus; primena, kad taršos 
mažinimo tikslus turi būti įmanoma įvertinti, už juos atsiskaityti ir juos patikrinti, ir šiuo 
požiūriu palankiai vertina kai kurių besivystančių šalių įsipareigojimus pateikti nacionalines 
ataskaitas apie jų vykdomus taršos mažinimo veiksmus;

18. pabrėžia, kad klimato kaitos politikos iššūkiai ateityje bus susiję ne tik su išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimu, bet ir su veiksmingesniu ir tausiu gamtos išteklių naudojimu;

19. pakartoja, kad pritaria Jungtinių Tautų reformų procesui, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 
Kopenhagoje vykusios klimato kaitos konferencijos rezultatas yra dar vienas pavyzdys, 
kuriuo remiantis galima patvirtinti, kad būtina skubiai iš naujo svarstyti Jungtinių Tautų 
taikomus darbo metodus;

20. ragina užtikrinti daugiau skaidrumo Meksikoje vyksiančios COP 16 metu ir aktyviau į ją 
įtraukti pilietinę visuomenę;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms 
ir parlamentams ir JTBKKK sekretoriatui su prašymu perduoti šią rezoliuciją visoms 
Konvencijos šalims, kurios nėra ES valstybės narės.


