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КОЛЕГИЈУМУ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ БиХ
КОЛЕГИЈУМУ ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
КОЛЕГИЈУМУ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЧЛАНОВИМА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПСБиХ У ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНОЈ УНИЈИ
ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ ПСБиХ
СЕКТОРУ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ И ПРОТОКОЛ ПСБиХ

Предмет: Извјештај са конференције о климатским промјенама одржане у Паризу, 5. и
6. децембра 2015. године

Предсједавајући Делегације ПСБиХ у Интерпарламентарној унији, Ненад Лалић,
учествовао је на конференцији о глобалним климатским промјенама која је у
организацији Интерпарламентарне уније и Парламента Републике Француске, 5. и 6.
децембра 2015. године, одржана у Паризу. На конференцији је учествовала и Марина
Мијачевић, секретарка Делегације.
Конференција је одржана у Националној скупштини и Сенату Републике Француске, а
присуствовало јој је више од 300 делегата из 90 земаља чланица Интерпарламентарне
уније. Уводна обраћања имали су: Клод Бартолоне, предсједник Националне
скупштине, Жерар Ларше, предсједник Сената, Бан Ки-мун, генерални секретар УН-а,
те Сабер Чаудури, предсједник Интерпарламентарне уније. У свом уводном обраћању,
предсједник Чаудури је нагласио важност Интерпарламентарне уније као међународне
организације и њен утицај на креирање свјетске политике. Како је рекао,
Интерпарламентарну унију чини 167 земаља чланица, односно 43.500 парламентараца
који представљају вољу више од 6,5 милијарди људи. Стога је позвао своје колеге да
преузму своју улогу и учине све како би будуће генерације биле заштићене од
климатских промјена. Нагласио је улогу парламената у давању доприноса за успјех
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политике у борби против климатских промјена будући да парламенти сносе дио
одговорности за ефикасно провођење те политике и представљају кључни дио процеса
за ефикасну проведбу међународних споразума, доношењу буџета и позивању влада на
одговорност. Према ријечима предсједника Чаудурија, умјесто чекања да се постигне
глобални консензус морамо учинити колико год можемо на националном нивоу како
бисмо умањили климатске промјене и хармонизовали глобалну агенду промовишући
већу кохерентност и комплементарност између нових споразума о смањењу ризика и
катастрофа, одрживог развоја и климатских промјена, рекао је предсједник Чаудури.
Генерални секретар Бан Ки-мун је у обраћању нагласио да је борба против климатских
промјена економски и безбједносни императив. Упозорио је да сат откуцава до
климатске катастрофе и позвао државе да склопе чврст споразум о ограничавању
глобалног загријавања и трансформацији економије у правцу зелених извора. Позвао је
делегате да не бјеже од тешких одлука јер свијет очекује више од половичних мјера и
инкременталног приступа. Бан Ки-мун је нагласио да приватном сектору треба јасан
сигнал да је прелазак на ниже емисије угљен-диоксида неизбјежан те апеловао на
богате земље да предводе смањење емисије. Рекао је да коначни споразум треба да
садржи одредбу о провјери националних обећања у петогодишњим интервалима, што
би требало да почне прије 2020. године.
Посебан гост на овој конференцији био је и Арнолд Шварценегер, предсједник Р20 –
Регије за климатске промјене и бивши гувернер Калифорније. Након обраћања
учесницима конференције, Шварценегер је потписао споразум о сарадњи Р20 са
Интерпарламентарном унијом, у којем је договорено да двије организације раде на
пројектима који ће ојачати капацитете и способности парламената у борби против
растуће опасности од климатских промјена. Заједнички пројекти укључиће подизање
свијести међу парламентарцима о изазову климатских промјена те изградњи
међудржавне подршке за акцију, укључујући законодавство и надгледање извршавања
међународних и националних обавеза које се односе на смањење емисије стакленичких
гасова.
Сви говорници сагласили су се да нам треба зеленија и сигурнија планета, одржив
развој без угљен-моноксида, смањење сиромаштва, те да нема времена за губљење када
су у питању климатске промјене. Свијет више него икада треба обавезујући споразум
који би морао бити склопљен на састанку ЦОП21 у наредном периоду, а који би све
земље чланице у својим парламентима требало да ратификују и примјењују у оквиру
домаћег законодавства. Парламентарци су исказали забринутост у вези са склапањем
споразума који би требало усвојити али и изнијели бројне препоруке. Истакли су да,
иако постоји заједничка одговорност у погледу дјеловања на климатске промјене,
треба да буду узети у обзир различити капацитети и могућности сваке земље у
примјени тог споразума, што се посебно односи на земље у развоју.
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Посебну пажњу треба ставити на што боље коришћење природних ресурса и смањење
емисије стакленичких гасова. Истакнуто је да свака земља чланица на свим нивоима
власти треба да преузме колективну и индивидуалну одговорност у смањењу угљенмоноксида и проналаску дугорочно одрживих рјешења како би се обезбиједиле трајне
промјене у друштву и одржив развој. Парламентарци су у обраћањима нагласили своју
одговорност по питању усвајања закона, одобравању националних буџета као и
надгледању влада у спровођењу климатских политика и обавеза.
Будући да је у појединачним излагањима наглашен јаз између глобалних циљева по
питању смањења климатских промјена и националних обавеза, потцртано је да сви
морају бити опрезни у примјени споразума који треба да буде потписан у Паризу на
УН-овој конференцији о климатских промјенама (ЦОП21).
Другог дана засједања парламенти су расправљали о финасирању који је и основа
конференције ЦОП21. Апеловали су на владе да уплате 100 милијарди долара у Зелени
фонд ради пружања помоћи земљама у развоју да се прилагоде и остваре допринос у
заустављању климатских промјена. Парламентарци су истакли да је неопходно
учинити све што је у њиховој могућности како би се раст температуре ограничио на
два степена Целзијуса. У својим обраћањима истицали су потребу за зеленијом и
сигурнијом планетом, одрживим развојем без угљен-моноксида, те смањењем
сиромаштва и климатских катастрофа.
На крају конференције консензусом је усвојен документ који ће званично бити усвојен
на сљедећој скупштини Интерпарламентарне уније у марту 2016. године у Лусаки, а у
којем су изнесени одређени захтјеви са циљем да се уврсте у завршне документе
конференције ЦОП21 у Паризу.

Извјештај припремила:
Марина Мијачевић,
секретарка Делегације ПСБиХ у ИПУ-у

Достављено:
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Уз сагласност предсједавајућег Делегације
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