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Evropski parlament,
–

ob upoštevanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
(UNFCCC) in Kjotskega protokola k tej konvenciji,

–

ob upoštevanju sporazuma, sprejetega na 21. konferenci pogodbenic UNFCCC (COP
21) 12. decembra 2015 v Parizu (Pariški sporazum),

–

ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti,

–

ob upoštevanju najnovejših in najobsežnejših znanstvenih dokazov o škodljivih učinkih
podnebnih sprememb, ki so predstavljene v posebnem poročilu medvladnega foruma o
podnebnih spremembah (IPCC) z naslovom „Globalno segrevanje za 1,5°C“, njegovem
petem ocenjevalnem poročilu (AR5) in pripadajočem zbirnem poročilu, njegovem
posebnem poročilu o podnebnih spremembah in zemljiščih ter njegovem posebnem
poročilu o oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju,

–

ob upoštevanju velike nevarnosti za upad biotske raznovrstnosti, kot je opisana v
povzetku globalnega ocenjevalnega poročila medvladne platforme IPBES o biotski
raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah z dne 29. maja 2019, namenjenega
oblikovalcem politik,

–

ob upoštevanju 25. konference pogodbenic UNFCCC (COP 25), ki bo potekala od 2. do
13. decembra 2019 v Madridu v Španiji,

–

ob upoštevanju 26. konference pogodbenic UNFCCC, ki bo potekala decembra 2020, in
tega, da morajo vse pogodbenice UNFCCC prispevke, določene na nacionalni ravni,
povečati v skladu s cilji Pariškega sporazuma,

–

ob upoštevanju 15. konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti
(COP15), ki bo oktobra 2020 v Kunmingu na Kitajskem, kjer bodo morale pogodbenice
določiti globalni okvir za zaustavitev upada biotske raznovrstnosti za čas po letu 2020,

–

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o podnebnih spremembah –
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno

nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom1,
–

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o konferenci OZN o
podnebnih spremembah leta 2019 v Madridu, Španija (COP 25)2,

–

ob upoštevanju člena 132(2) in 132(4) Poslovnika,

A.

ker so za omejitev globalnega segrevanja na 1,5°C in preprečitev znatnega upada
biotske raznovrstnosti potrebni takojšnji ambiciozni ukrepi;

B.

ker morajo biti ti ukrepi znanstveno utemeljeni in morajo pri njih na socialno
uravnotežen in trajen način sodelovati državljani ter vsi sektorji družbe in gospodarstva,
tudi industrija; ker morajo podpirati konkurenčnost naših gospodarstev in jih morajo
spremljati močni socialni in vključujoči ukrepi, da se zagotovi pravičen in enakopraven
prehod, ki bo podpiral ustvarjanje delovnih mest, hkrati pa upošteva potreba po visoki
ravni socialnega varstva in kakovostnih delovnih mestih ter usposabljanju;

C.

ker izrednih razmer ne bi smeli nikoli uporabljati za spodkopavanje demokratičnih
institucij ali kratenje temeljnih pravic; ker bodo vsi ukrepi vedno sprejeti v
demokratičnem procesu;

1.

razglaša izredne podnebne in okoljske razmere; poziva Komisijo, države članice in vse
svetovne akterje, naj nemudoma sprejmejo konkretne ukrepe, potrebne za boj proti tej
grožnji in njeno zajezitev, še preden bo prepozno, ter razglaša svojo zavezanost temu
cilju;

2.

poziva novo Komisijo, naj v celoti oceni podnebni in okoljski vpliv vseh ustreznih
zakonodajnih in proračunskih predlogov ter zagotovi, da bodo v celoti usklajeni s ciljem
omejitve globalnega segrevanja na raven pod 1,5 °C in ne bodo prispevali k upadu
biotske raznovrstnosti;

3.

se zaveda, da ima kot institucija dolžnost zmanjšati svoj ogljični odtis; predlaga
sprejetje ukrepov za zmanjšanje emisij, vključno z zamenjavo voznega parka z
brezemisijskimi vozili, in poziva vse države članice, naj se zedinijo glede enega sedeža
Evropskega parlamenta;

4.

poziva novo Komisijo, naj obravnava nedoslednosti veljavnih politik Unije o izrednih
podnebnih in okoljskih razmerah, zlasti z daljnosežno reformo svoje kmetijske,
trgovinske, prometne in energetske politike ter politike infrastrukturnih naložb;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in
parlamentom držav članic.
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