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B6-0000/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos Nairobyje vyksiančiai konferencijai 
dėl klimato kaitos (12-oji konvencijos šalių konferencija ir 2-oji konvencijos šalių 
konferencija, kurios metu vyks Kioto protokolo šalių susitikimas, COP 12 ir COP/MOP 
2)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1997 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų Bendrąsją klimato kaitos 
konvenciją (JTBKKK) , JTBKKK Kioto protokolą ir jo įgyvendinimui taikomas 
procedūras, priimtas konferencijose Bonoje (2001 m. liepos mėn.), Marakeše (2001 m. 
lapkričio mėn.), Naujajame Delyje (2001 m. lapkričio mėn.), Milane (2003 m. gruodžio 
mėn.), Buenos Airėse (2004 m. gruodžio mėn.) ir Monrealyje (2005 m. gruodžio mėn.), 

– atsižvelgdamas į artėjančią 12-ąją JTBKKK šalių konferenciją (COP 12) ir antrąją 2006 
m. lapkričio 6–17 d. konvencijos šalių konferenciją Nairobyje (Kenija), kurios metu 
vyks Kioto protokolo šalių susitikimas (COP/MOP 2),

– atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl klimato kaitos, ypač į 2005 m. lapkričio 16 
d. rezoliuciją „Kaip užkirsti kelią pasaulio klimato kaitai“1, į 2006 m. sausio 18 d. 
Monrealio konferencijos išdavas (11-oji konvencijos šalių konferencija (COP 11) ir 
pirmoji protokolo šalių konferencija ir Kioto protokolo šalių susitikimas (COP/MOP 
1))2 ir į 2006 m. liepos 4 d. rezoliuciją „Aviacijos poveikio klimato kaitai mažinimas“3,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
B6-0/2006 žodinį klausimą, pateiktą pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį, ir 
atsižvelgdamas į Komisijos ir Tarybos pareiškimą,

A. kadangi Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo 
įgyvendinimas visose konvencijos šalyse yra svarbiausia sprendžiant klimato kaitos 
klausimą, nepaisant to, kad priemonės nebus veiksmingos tol, kol nebus surastas 
visuotinis sprendimas, apimantis dideles išsivysčiusios ekonomikos šalių grupuotės 
stambius ekonominius blokus, atsakingus už didelio kiekio teršalų emisijas,

B. kadangi 11-osios JTBKKK šalių konferencijos (COP 11) ir 2005 m. gruodžio mėn. 
Monrealio konvencijos šalių pirmosios konferencijos, kurios metu vyko Kioto 
protokolo šalių susitikimas, metu buvo nuspręsta pradėti I priede išvardytų šalių 
įsipareigojimų po 2012 m. svarstymą ir užmegzti dialogą siekiant keistis patirtimi ir 
išanalizuoti strateginius požiūrius dėl ilgalaikių bendradarbiavimo veiksmų sprendžiant 
klimato kaitos klausimus, 

C. kadangi netrukus turi būti nustatyti tolesni uždaviniai siekiant užtikrinti investicijas į 
mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos šaltinius, į technologijas, kurias taikant 

  
1 Tekstai patvirtinti, P6-TA (2005)0433
2 Tekstai patvirtinti, P6-TA (2006)0019
3 Tekstai patvirtinti, P6-TA (2006)0296
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išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir į atsinaujinančius energijos 
šaltinius ir siekiant išvengti investicijų į nesuderinamą su numatytais siekiais 
energetikos infrastruktūrą,

D. kadangi šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekis daugelyje valstybių narių vis 
didėja, akivaizdu, kad ES turi imtis skubių veiksmų, kad galėtų įvykdyti savo 
įsipareigojimus pagal Kioto protokolą,

E. kadangi Europos Sąjunga yra įsipareigojusi spręsti klimato kaitos problemas ir 
užsibrėžusi visuotinį tikslą siekti, kad pasaulyje temperatūra padidėtų ne daugiau kaip + 
2°C nuo ikipramoninio laikotarpio lygio,

F. kadangi jau minėtoje savo 2005 m. lapkričio 16 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas 
pareiškė, kad išsivysčiusios šalys turėtų labai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) emisiją – 30 proc. iki 2020 m. ir 60 proc. – 80 proc. iki 2050 m.,

1. Ragina Europos Sąjungą išlaikyti vadovaujamą vaidmenį per derybas COP 12 
susitikime ir COP/MOP2 konferencijoje Nairobyje ir neatsisakyti savo ambicingų 
užmojų būsimose diskusijose su tarptautiniais partneriais;

2. reikalauja, kad ta proga Europos Sąjunga pasiūlytų ambicingų užmojų darbotvarkę 
diskusijoms dėl tolesnių Kioto protokolo I priede išvardintų šalių įsipareigojimų ir 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių dialogui dėl ilgalaikių 
bendradarbiavimo veiksmų;

3. primena, kad ES strategija dėl klimato kaitos turėtų būti pagrįsta septyniais aspektais, 
kaip nurodyta anksčiau minėtoje 2005 m. lapkričio 16 d. rezoliucijoje:

− remtis pagrindinėmis Kioto protokolo nuostatomis: nustatyti privalomus ŠESD emisijų 
planinius rodiklius, sukurti pasaulinę ribojimo (viršutinės ribos) ir prekybos sistemą bei 
lanksčius mechanizmus,

− iš esmės sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį 30 proc. iki 2020 m., taikant ir rinkos 
skatinamąsias priemones, ir taisykles, siekiant skatinanti investuoti į efektyvias 
energijos naudojimo požiūriu ir (arba) neišskiriančias ar mažai išskiriančias į aplinką 
anglies junginių technologijas,

− imtis iniciatyvos įtraukti kitus pagrindinius veikėjus, ypač JAV,

− plėtoti strateginę partnerystę su Kinija, Pietų Afrikos Respublika, Brazilija ir Indija 
siekiant joms padėti kurti tausios energetikos strategijas ir užtikrinti, kad jos prisidėtų 
prie klimato kaitos sumažinimo pastangų,

− intensyviai skatinti mokslinius tyrimus ir naujoves darnios bei tausios energetikos 
technologijų srityje ir šalinti ydingas skatinamąsias priemones, pavyzdžiui, subsidijas 
iškastiniam kurui, kaip ir išorinių išlaidų įtraukimą, įskaitant lėšas skirtas klimato kaitai 
sumažinti, į energijos gamybos kainą,

− Europos ir nacionaliniais teisės aktais skatinti efektyviau naudoti energiją ir mažinti 
technologijų, kuriomis mažinamas neigiamas poveikis klimatui, kainą, 
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− skatinti Europos piliečius aktyviau dalyvauti kovoje su klimato kaita ir, kaip išankstinė 
sąlyga, juos išsamiai informuoti apie su gaminiais ir paslaugomis susijusį anglies 
junginių kiekį bei numatant galimybę sukurti asmeninių apyvartinių taršos kvotų 
sistemą.

4. primena savo prašymą, kad tarp pirmojo ir antrojo įsipareigojimų pagal Kioto protokolą 
laikotarpių neturėtų būti pertrūkio ir, kad iki 2008 m. pabaigos būtų pasiektas 
susitarimas dėl būsimų įsipareigojimų klimato kaitos srityje;

5. primena pritariąs tolesniam lanksčių priemonių taikymui bei ilgalaikiam tikslui sukurti 
ribojimo ir prekybos sistema grindžiamą pasaulinę į aplinką išskiriamo anglies dioksido 
rinką;

6. mano, kad pramoninės šalys turi ir toliau atlikti svarbų vaidmenį pasauliniu mastu 
kovojant su klimato kaita; šiame kontekste ragina Kioto protokolo I priedą pasirašiusias 
šalis vykdyti dabartinius savo įsipareigojimus ir prisiimti ambicingus planinius rodiklius 
antrojam laikotarpiui, prasidėsiančiam po 2012 m.; be to, ragina Kioto protokolo 
neratifikavusias pramonines šalis iš naujo apsvarstyti savo poziciją, intensyviai imtis 
priemonių savo šalyse ir aktyviai dalyvauti būsimose tarptautinėse derybose, o ilgainiui 
įsitraukti ir į būsimą kovos su klimato kaita veiklą;

7. pabrėžia, kad labai svarbu sparčiai augančias pramonės besivystančias šalis įtraukti į 
būsimo tarptautinio klimato kaitos ribojimo veiklą, visapusiškai atsižvelgiant į svarbius 
jų susirūpinimą dėl ekonomikos vystymosi skatinimo ir kovos su skurdu;

8. reikalauja, kad atskiros ES šalys ir visa ES laikytųsi savo dabartinių įsipareigojimų 
pagal Kioto protokolą ir jas siejančio bendro susitarimo, antraip ES neteks 
vadovaujamosios pozicijos tarptautinėse derybose; 

9. mano, kad ES delegacija šiose derybose dėl klimato pokyčių atlieka svarbų vaidmenį ir 
todėl kaip nepriimtiną faktą vertina tai, kad šiai delegacijai priklausantys Europos 
Parlamento nariai negalėjo dalyvauti ES koordinatorių posėdžiuose ankstesnėse 
konvencijos šalių konferencijose. Tikisi, kad Europos Parlamento atstovai galės 
dalyvauti tokiuose posėdžiuose Nairobyje bent jau stebėtojų teisėmis, turėdami ar 
neturėdami teisės išsakyti nuomonę;

10. paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 
sekretoriatui su prašymu išplatinti jį visoms trečiosioms susitariančioms šalims.


