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Председателят предложи Комитетът да премине към точка 9 от дневния ред – приемане на 
становище отнсоно: 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите - 
Международната политика в областта на климата след конференцията от 
Копенхаген:да предприемем мерки сега, за да дадем нов тласък на глобалната 
дейност за противодействие на изменението на климата“ 
COM(2010) 86 окончателен. 

 
Подготвителната работа беше извършена от специализирана секция „Земеделие, развитие на 
селските райони, околна среда“ под председателството на г-н Wilms (докладчик:                       
г-н Buffetaut). 
 
Специализираната секция прие своето становище с 54 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 4 гласа 
„въздържал се“ на 31 август 2010 г. 
 
Предвид подновяването на мандата на Комитета пленарната асамблея реши да гласува 
становището на октомврийската си пленарна сесия и определи г-н Buffetaut за главен 
докладчик в съответствие с член 20 от Правилника за дейността. 
 
 
1. Въведение 
 
Докладчикът представи становището. 
 
2. Общо разискване 
 
В хода на общото разискване се изказаха следните членове: г-н Kaminiecki, г-н Ribbe,            
г-н Zboril, г-н Rudzikas, г-н Adams, г-жа Egan и г-н Morkis. 
 
3. Предложни изменения 
 
Г-н Adams и г-н Ribbe внесоха едно изменение на параграфи 4.1, 4.2, раздели 5, 5.5, 5.9 и 1.3 
със следния текст: 
 
Изм. 1 - Параграф 4.1 
 
Настоящият параграф 4.1 се заличава и се заменя с трите нови параграфа по-долу (номерацията 
на останалите параграфи се променя съответно): 
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„4.1 Споразумението не съответства на предписанията на 
Междуправителствената комисия по изменението на климата (МКИК). Но 
тя несъмнено допусна грешки в комуникацията, като създаде впечатление за 
липса на желание за дискусия, както беше посочено в наскоро проведения по 
поръчка на ООН независим преглед от Междуакадемичния съвет, и това 
позволи на противниците ѐ да я обвинят в тежка форма на научен 
конформизъм. Освен това някои грешки и приблизителни оценки, широко 
тиражирани в пресата при откриването на Копенхагенската конференция, 
породиха съмнение сред общественото мнение и дадоха допълнителни доводи 
на всички, които оспорват заключенията на МКИК. 

 
4.1 През изминалите 20 години международните обсъждания на изменението на 

климата се ползваха от научната дейност на Междуправителствения 
комитет по изменението на климата (МКИК), обединяващ водещи научни 
работници от всички приложими области и от всички части на света за 
разглеждането и оценяването на доказателствата за причиненото от човека 
изменение на климата и неговото въздействие. Последователните оценки на 
МКИК с течение на годините показаха постепенно нарастване на степента 
на научната увереност и консенсуса относно реалностите на причиненото от 
човека изменение на климата и последиците от него. 

 
4.2 За съжаление в част от последните дейности на МКИК се наблюдават 

процедурни недостатъци, които бяха забелязани от медиите и 
професионалните скептици, които се опитаха да разпространят съмнения по 
отношение на доказателствата и призивите за действия на ранен етап във 
връзка с изменението на климата по време на конференцията в Копенхаген. 
Очевидно е, че МКИК следва да подобри своите процедури, за да гарантира, че 
работата му е напълно прозрачна и че всички доказателства и заключения са 
разгледани задълбочено от партньорите, както се препоръчва в 
неотдавнашния доклад на международния Междуакадемичен съвет. 

 
4.3 Нито един от прегледите на работата на МКИК не е поставил под съмнение 

основните заключения на междуправителствения комитет и въпреки 
процедурните грешки изглежда, че консенсусът сред международната научна 
общност по отношение на реалността във връзка с изменението на климата и 
причините за него постоянно нараства. Правителства от различни части на 
света остават убедени в тази основна причина и се ангажираха чрез 
Споразумението от Копенхаген с постигането на целта световното 
увеличение на температурата да се задържи под 2ºC. ЕИСК твърдо подкрепя 
това заключение и този израз на политическа воля.“ 
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Г-н Adams се изказа в подкрепа на изменението и то беше поставено на гласуване. 
Изменението беше прието от Асамблеята с 62 гласа „за“, 53 гласа „против“ и 7 гласа 
„въздържал се“. 
 
Изм. 2 - Параграф 4.2 
 
Сегашният параграф 4.2 се заличава и се заменя с текста по-долу: 
 

„4.2 Целта да се ограничи покачването на температурата до 2°C явно не може да 
бъде постигната предвид настоящите ангажименти, поети от държавите. 
Освен това е необходимо да се положат повече усилия за изследвания и 
развойна дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и 
насърчаването на енергийната ефективност, дори и само поради 
намаляването на течните или флуидните изкопаеми горива (нефт и газ). 
Целта е да се получи по-добро разпределение на ресурсите, за да се постигне 
по-голяма ефективност, така че да се докаже, че зад политическите 
декларации и правните норми са мобилизирани необходимите за дейността 
средства. Особено обезпокоително е, че толкова важни за бъдещето проекти 
като „Galileo“ и ITER срещат хронични затруднения с финансирането. 

 
4.2 Със споразумението се установява също така рамка за регистриране на 

национални ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове и 
планове за тяхното постигане. От конференцията в Копенхаген насам много 
страни представиха подробна информация за настоящите си планове и 
ангажименти. Това е полезно, тъй като дава знак, че в много части от света 
се предприемат или предлагат някакви действия. Но поетите досега 
ангажименти няма да насочат света по пътя на задържането на 
повишението на температурата под 2°C. Дори и по-амбициозните настоящи 
обещания на развитите страни биха довели до намаление едва с 18% до 
2020 г., което е значително под прогнозата на МКИК, че дотогава ще е 
необходимо намаление с 25-40%. ЕИСК счита, че ЕС следва да подходи към 
международните преговори с позицията, че настоящите национални 
ангажименти могат да се разглеждат единствено като отправна точка и 
следва да се опита при възможност да изясни и да засили ангажиментите.“ 

 
Изменението беше прието от докладчика, а след това и от Асамблеята. 

 
Изм. 3 - Раздел 5 
 
Създават се два нови параграфа в началото на раздел 5 (преди настоящия параграф 5.1, 
номерацията на останалите параграфи се променя съответно): 
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„5.1 Първо, Европа трябва да уреди собствените си неуредици и да покаже как 
бързият преход към устойчиво общество с ниски въглеродни емисии може да 
бъде икономически успех. Понастоящем съществува опасност от забавяне на 
програмите за разширяване на използването на възобновяеми източници на 
енергия и за насърчаване на енергийната ефективност във всички сектори, 
както и от загуба на позиции на нашите новаторски нови отрасли в тези 
сектори за сметка на чуждестранните конкуренти, които получават големи 
стимули в Китай, Южна Корея и други страни. Европа има нужда от по-
енергични мерки за осигуряване на нашите ключови отрасли с ниски въглеродни 
емисии cъс стимулите и инвестициите, от които се нуждаят, за да запазят 
конкурентната си позиция в света. На този сектор следва да се предостави 
специална подкрепа при прилагането на стратегията 2020 и националните 
програми за възстановяване. 

 

5.2 Комисарят по изменението на климата и министрите на околната среда на 
Германия, Франция и Обединеното кралство препоръчаха ЕС първоначално да 
се ангажира с ранно повишаване на целта си по отношение на емисиите на 
CO2 до 2020 г. до намаление с 30% вместо сегашния ангажимент за намаление 
с 20%, най-вече за да се генерира политическа воля и ангажимент за 
предприемане на необходимите мерки и осъществяване на необходимите 
инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. 
ЕИСК би подкрепил този ход, при условие че той действително бъде съчетан с 
необходимите за постигането на целта мерки и инвестиции. ЕС се нуждае 
преди всичко от доверие. Целите за намаляването на емисиите на CO2 следва 
да бъдат както амбициозни, така и осъществими.“ 
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Г-н Buffetaut предложи следния компромисен текст за параграф 5.2: 
 

„5.2 Комисарят по изменението на климата и министрите на околната среда на 
Германия, Франция и Обединеното кралство препоръчаха ЕС първоначално да 
се ангажира едностранно с ранно повишаване на целта си по отношение на 
емисиите на CO2 до 2020 г. до намаление с 30% вместо сегашния ангажимент 
за намаление с 20%, най-вече за да се генерира политическа воля и 
ангажимент за предприемане на необходимите мерки и осъществяване на 
необходимите инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна 
ефективност. ЕИСК счита, че фактът, че поради икономическата криза 
емисиите в ЕС спаднаха драстично, сам по себе си не представлява 
достатъчно основание за приемане на по-високи цели за намаление, тъй като 
при икономическото възстановяване емисиите биха могли да нараснат 
отново. ЕИСК обаче би подкрепил приемането на цел за намаляване с 30%, при 
условие че икономическите и социалните условия позволяват нейното 
постигане без загуба на конкурентоспособност и ако тя действително бъде 
съчетана с необходимите за постигането � мерки и инвестиции. ЕС се 
нуждае преди всичко от доверие. Целите за намаляването на емисиите на CO2 
следва да бъдат както амбициозни, така и осъществими.“ 

 
Компромисното изменение беше прието от Асамблеята. 
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Изм. 4 - В параграф 5.5 се заличава втората половина: 
 

„5.5 ЕИСК изразява съгласие и с конкретните цели на преговорите, определени в 
параграфи 3.2 и 3.3 от Съобщението на Комисията за създаване на стабилна и 
прозрачна рамка за отчитане на емисиите и резултатите, мобилизиране на бързо 
първоначално финансиране в близко бъдеще, осигуряване на дългосрочно финансиране 
за развиващите се страни, разширяване и укрепване на международния пазар за 
търговия с емисии и реформиране на Механизма за чисто развитие, който 
понастоящем не успява да постигне целите си по задоволителен начин. На първо 
време Комисията сметна, че може да предложи едностранен ангажимент за 
намаляване с 30% на емисиите, доколкото икономическата криза, в която се намира 
Европа, доведе до намаляване на емисиите и целта от 20% стана по-постижима и не 
толкова скъпа – едно подвеждащо и политически опасно съждение. Подвеждащо, 
защото възстановяването, което всички желаят, неизбежно би довело до възобновяване 
на емисиите, тъй като никоя икономика все още не е извършила преход към 
нисковъглеродна, по-устойчива икономика – необходим процес, за който обаче се знае, че 
ще бъде постепенен и продължителен. Опасно от гледна точка на посланието, което 
Европа иска да изпрати, защото би навело на мисълта, че в известен смисъл Комисията 
се радва на кризата, в която се намираме; политически опасно, защото ни е добре 
известно, че някои държави-членки бяха твърде резервирани спрямо целта за намаляване 
на емисиите с 30%. В съобщението си относно възможните варианти за надхвърляне на 
целта за намаляване с 20% на емисиите на парникови газове Комисията с основание 
отбелязва, че „целта на настоящото съобщение не е да се вземе решение сега за 
преминаване към цел за намаляване на емисиите с 30 %: поставените условия очевидно не 
са изпълнени“. Позицията на Съвета, който настоява за по-обстойни проучвания в тази 
област, изглежда най-малкото разумна. Това не изключва в бъдеще да се полагат 
решителни усилия за изграждане на икономика и общество, по-малко зависимо от 
изкопаемите енергийни източници, за които знаем (в частност за петрола), че са в 
ограничени количества, че поставят Европа в положение на енергийна зависимост и 
имат значими последствия върху климата. Неотдавна президентът Обама заяви, че 
тези, които овладеят зелените технологии, ще държат ключа на бъдещото развитие. 
Тази забележка е изключително основателна и показва, че зад преговорите за климата се 
крие също и силна световна конкуренция за чисти и възобновяеми технологии и енергийна 
независимост.“ 

 
Изменението беше прието от докладчика, а след това и от Асамблеята. 
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Изм. 5 - Създава се нов параграф след параграф 5.9 (досега част от параграф 4.2): 
 

„Освен това е необходимо да се положат повече усилия за изследвания и развойна 
дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и насърчаването на 
енергийната ефективност, дори и само поради намаляването на течните или 
флуидните изкопаеми горива (нефт и газ). Целта е да се получи по-добро 
разпределение на ресурсите, за да се постигне по-голяма ефективност, така че да се 
докаже, че зад политическите декларации и правните норми са мобилизирани 
необходимите за дейността средства. Особено обезпокоително е, че толкова важни 
за бъдещето проекти като „Galileo“ и ITER срещат хронични затруднения с 
финансирането.“ 

 

Изменението беше прието от докладчика, а след това и от Асамблеята. 
 

Изм. 6 - Параграф 1.3, първо тире се изменя, както следва: 
 

„1.3 Европейският съюз не постигна голям успех и не успя да окаже влияние на 
преговорите в Копенхаген, отчасти защото на този етап амбициите му бяха 
твърде големи за много други страни и отчасти поради известен скептицизъм 
сред другите относно постижимостта на европейските цели. Сега ЕС би 
трябвало да се съсредоточи върху конкретните начини на постигане на 
целите за намаляване на въглеродните емисии, които сам си е поставил, 
заедно с (и като част от) съживяването на своята икономика. Осезаем успех 
в тази двойна задача би укрепил неговата благонадеждност и влияние в 
международните преговори. 

 

Оставайки верен на взетите решения, по-конкретно по отношение на пакета 
„енергетика-климат“, Европейският съюз следва: 

 
- да предприеме стъпки на ранен етап за приемане на по-нататъшни мерки 

и да насърчава инвестициите във възобновяеми източници на енергия и 
енергийна ефективност, така че да даде възможност на ЕС да постигне 
целта за намаляване до 2020 г. на емисиите с 30% спрямо равнището им 
от 1990 г., заедно с всички необходими мерки за прилагане; за момента да 
се придържа към целта за намаляване на емисиите с 20%, но да положи 
допълнително усилие и да постигне в крайна сметка намаление с 30% “ 

 
Асамблеята упълномощи докладчика да коригира изменението на заключенията в съответствие 
с гласуваното компромисно изменение по изменение 3. 
 
Гласуване на становището като цяло 
 
Становището беше прието със 118 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

_____________ 


