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Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU na konferenci o spremembi podnebja 
v Buenos Airesu (COP-10) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Kjotskega protokola k okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi 
podnebja (UNFCCC) z decembra 1997, izvedbenih postopkov za njegovo izvajanje, 
sprejetih na konferencah v Bonnu (julij 2001), Marakešu (november 2001), New Delhiju 
(november 2002) in Milanu (december 2003), ter bližnje desete konference pogodbenic 
(COP-10) v Buenos Airesu v Argentini med 6. in 17. decembrom 2004, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. septembra 2002 o sporočilu Komisije o 
izvajanju prve faze Evropskega programa za spremembo podnebja (EPSP)1, 

– ob upoštevanju vprašanj za ustni odgovor O-0000/04 in O-0000/04 Odbora za okolje, 
javno zdravje in varno hrano, skladno s členom 108 svojega Poslovnika, in ob upoštevanju 
izjave Sveta in Komisije, 

 

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika, 

A. ker je Evropska skupnost 31. maja 2002 ratificirala Kjotski protokol, enako kot države 
članice, in ker sta Evropski parlament in Svet sprejela zakonodajne instrumente2 za 
izvajanje določb Kjotskega protokola v Evropski skupnosti, kar je pomemben politični 
znak, da je skupnost zavezana k reševanju problema spremembe podnebja, 

B. ker je Kjotski protokol do sedaj ratificiralo 124 držav, katerih emisije znašajo 44,2% vseh 
emisij toplogrednih plinov; ker bo protokol začel veljati šele, ko bo delež emisij držav, ki 
so ga ratificirale, znašal najmanj 55% vseh emisij toplogrednih plinov, 

C. ker sta Evropski parlament in Svet 13. oktobra 2003 sprejela direktivo o vzpostavitvi 
sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti3 in ker ta 
velik korak potrjuje politično zavezanost EU in njenih držav članic, da se bodo 
osredotočile na ukrepanje doma, in hkrati spodbuja druge podpisnice k enakemu ravnanju, 

D. ker je Kjotski protokol le prva pobuda, ki jo je sprožila mednarodna skupnost v boju proti 
spremembi podnebja, in ker to ne pomeni, da naj drugi ukrepi za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, ki se jih lahko sprejme na nacionalni ravni, igrajo zgolj drugotno 
vlogo; ravno nasprotno, dopolnjujejo naj ga, 

                                                 
1 P5_TA(2002)0439. 
2 Odločba 280/2004/ES o mehanizmu nadzora emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in izvajanja Kjotskega 

protokola (UL L 49, 19.2.2004, str. 1) in Direktiva 2004/…/ES, ki spreminja Direktivo o vzpostavitvi sistema 
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, glede na projektne mehanizme Kjotskega 
protokola (UL L .., 00.00.2004, str.  00) 

3 Direktiva 2003/87/ES, UL L 275, 25.10.2003, str. 32 
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1. poziva EU, naj ohrani svojo vodilno vlogo na pogajanjih v okviru konference COP-10 v 
Buenos Airesu; 

2. meni, da COP-10 prestavlja dobro priložnost ne samo za korak naprej od sklepov o 
izvajanju Kjotskega protokola s prejšnje konference pogodbenic, še posebej pa s 
konferenc v Bonnu, Marakešu, New Delhiju in Milanu, ampak tudi za začetek široke 
razprave o poglavitnih temah drugega ciljnega obdobja; 

3. poziva EU in vse ostale pogodbenice okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja 
(UNFCCC), naj nadaljujejo v Milanu začete razprave za vključitev emisij mednarodnih 
poletov in ladijskega prometa v ciljne vrednosti za zmanjšanje emisij iz drugega ciljnega 
obdobja po 2012; 

4. v vmesnem času poziva države, ki še niso ratificirale Kjotskega protokola, naj to čimprej 
storijo; še posebej poziva rusko vlado, naj se odloči za ratifikacijo, saj bo tako protokol 
lahko začel veljati; poziva vlado Združenih držav Amerike, naj ponovno pretehta svojo 
odločitev, da ne bo sodelovala; 

5. meni, da ima delegacija EU pomembno vlogo v pogajanjih o spremembi podnebja in da je 
zato nesprejemljivo, da poslanci Evropskega parlamenta, ki so del te delegacije, na 
prejšnjih konferencah pogodbenic niso mogli sodelovati na usklajevalnih sestankih EU; 
pričakuje, da bodo v Buenos Airesu člani delegacije, ki prihajajo iz Evropskega 
parlamenta, lahko sodelovali na teh sestankih vsaj kot opazovalci, s pravico do 
sodelovanja v razpravi ali brez nje; 

6. se seznani z zadnjim poročilom Evropske agencije za okolje1, iz katerega je med drugim 
razvidno, da se Evropa zaradi spremembe podnebja segreva hitreje od svetovnega 
povprečja; 

7. meni, da bi morala EU podvojiti svoje napore pri doseganju ciljnih vrednosti Kjotskega 
protokola in biti zgled za druge podpisnice konvencije; 

8. spodbuja države članice, naj sprejmejo svoje odgovornosti in tako zagotovijo dosego 
svojih lastnih ciljnih vrednosti; 

9. poziva države članice, ki še niso oblikovale lastnih nacionalnih načrtov razdelitve pravic, 
kot določa direktiva o trgovanju z emisijami, naj to storijo čimprej, tako da bi sistem lahko 
začel delovati 1. januarja 2005; 

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, vladam in 
parlamentom držav članic, ter sekretariatu okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja, 
s pozivom, naj se posreduje tudi vsem državam pogodbenicam, ki niso članice EU. 

                                                 
1 poročilo EEA št. 2/2004 "Vplivi spremembe podnebja v Evropi" 
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