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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

„2050: Budoucnost začíná dnes - Doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na 
ochranu klimatu“
(2008/2015(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí přijaté podle článku 175 jednacího řádu dne 25. dubna 2007
o zřízení a stanovení působnosti, složení a funkčním období dočasného výboru pro změnu 
klimatu1;

– s ohledem na stávající právní předpisy EU v oblasti životního prostředí, které mají 
pozitivní vliv na klima v různých oblastech politiky (příloha A), a s ohledem na svá 
usnesení o změně klimatu, zejména na usnesení přijatá v průběhu nynějšího šestého 
volebního období (příloha B), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o omezení celosvětové změny 
klimatu na dva stupně Celsia – postup v období před konferencí na Bali a poté (COP 13
a COP/MOP3)2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 31. ledna 2008 k závěrům konference na Bali o změně 
klimatu (COP 13 a COP/MOP 3)3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o zelené knize Komise s názvem 
„Přizpůsobení se změně klimatu – možnosti pro postup EU“ (KOM(2007)0354)4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2008 o vědeckých poznatcích o změně 
klimatu: zjištění a doporučení pro rozhodování5,

– s ohledem na prohlášení o životním prostředí a změně klimatu vydané na summitu G8, 
který se konal dne 8. července 2008 v Toyako na ostrově Hokkaido (Japonsko), podle 
něhož se emise skleníkových plynů mají do roku 2050 snížit na polovinu,

– s ohledem na 14. konferenci smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(UNFCCC) (COP 14) a na čtvrtou konferenci smluvních stran Kjótského protokolu 
(COP/MOP 4), které se budou konat v Poznani (Polsko) od 1. do 12. prosince 2008,

– s ohledem na občanské fórum Agora o změně klimatu ve dnech 12. a 13. června 2008,

– s ohledem na setkání Evropského parlamentu a národních parlamentů na téma energie
a udržitelný rozvoj, které proběhne ve dnech 20. a 21. listopadu 2008,

                                               
1 Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 652 + protokol ze dne 18.2.2008, bod 7.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0537
3 Přijaté texty, P6_TA(2008)0032
4 Přijaté texty, P6_TA(2008)0125
5 Přijaté texty, P6_TA(2008)0223
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– s ohledem na výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometru č. 300 o postojích Evropanů 
ke změně klimatu,

– s ohledem na veřejná slyšení a diskuse s vysoce postavenými osobnostmi, které pořádal 
dočasný výbor pro změnu klimatu, a na výsledky pracovních cest delegací tohoto výboru,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu dočasného výboru pro změnu klimatu (A6-0000/2008),

Základní politické principy

A. vzhledem k tomu, že péče o život na Zemi je úkolem, který se předává z generace na 
generaci,

B. vzhledem k tomu, že zdrojem inspirace je zvláště práce, kterou v oblasti změny klimatu 
odvedl Evropský parlament v tomto volebním období, jež je také pobídkou k vytvoření 
integrované evropské politiky ochrany klimatu,

C. vzhledem k tomu, že v mezinárodním boji proti globálnímu oteplování hraje Evropská 
unie vůdčí úlohu, která je součástí její identity a která představuje závazek vůči 
evropským občanům, že své střednědobé a dlouhodobé cíle ochrany klimatu bude nejen 
formulovat, ale také plnit prostřednictvím prozíravých politických kroků,

D. vzhledem k tomu, že jak současné, tak i příští zastupitelské orgány i jednotliví zástupci 
evropských občanů se musí těmito zásadami ochrany klimatu a zásadami udržitelnosti, 
sociální únosnosti a mezigenerační spravedlnosti vždy řídit a nesmí při plnění 
nevyhnutelných cílů politiky klimatu polevit,

E. vzhledem k tomu, že změna klimatu je problémem, na nějž neexistuje žádné paušální 
politické řešení, nicméně kombinací dostupných možností a výrazným zvýšením účinnosti 
ve všech oblastech hospodářství i společnosti lze přispět k vyřešení problému dostupnosti
a distribuce zdrojů a vytvořit podmínky pro třetí průmyslovou revoluci,

F. vzhledem k tomu, že podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí za rok 2006 se 
na celkových emisích skleníkových plynů v EU podílí ze 30,9 % výroba energie, z 19,4 % 
doprava, ze 14,6 % domácnosti a služby, z 12,9 % stavebnictví a průmyslová výroba,
z 9,2 % zemědělství, z 8,1 % průmyslové procesy a z 2,9 % odpadové hospodářství; zbylé 
emise vytvářejí chemická rozpouštědla a neurčené procesy spalování;

G. vzhledem k tomu, že mnohá odvětví již ke snižování emisí skleníkových plynů přispívají
a že již existuje řada možností, jak bojovat proti změně klimatu při relativně nízkých 
nákladech, a že jsou k dispozici i různé technologie zvyšování energetické účinnosti, které 
však zatím není možné rozsáhle uplatnit kvůli mnoha omezením při přístupu na trhy, 
byrokratickým překážkám a vysokým finančním nákladům;

H. vzhledem k tomu, že změnu klimatu nelze zastavit jen snižováním emisí v každém sektoru 
zvlášť, ale že je třeba systematického přístupu, který povede k přijetí politických opatření, 
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jež půjdou napříč jednotlivými sektory, a který podnítí celospolečenské změny ve výrobě
a spotřebě prostřednictvím koherentního legislativního rámce;
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Mezinárodní rozměr: období po roce 2012, zahraniční politika a mezinárodní obchod
z hlediska klimatu

I. vzhledem k tomu, že pod vedením OSN probíhají jednání o smlouvě pro období po roce 
2012; jednání postupují podle plánu přijatého na konferenci na Bali a týkají se několika 
klíčových oblastí: snižování emisí a stanovení nových závazných redukčních cílů, opatření 
pro adaptaci, odlesňování a ničení lesních ploch, vývoj technologií pro snižování emisí
a pro adaptaci na změnu klimatu, nezbytné finanční zdroje a konečně revize mechanismů 
flexibility podle marrákešských dohod ke Kjótskému protokolu,

J. vzhledem k tomu, že jednání o smlouvě pro období po roce 2012 musí být ukončena na 
klimatické konferenci v Kodani na konci roku 2009 (COP 15), aby nevznikla prodleva 
mezi prvním a druhým obdobím závazků;

K. vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém jarním zasedání v roce 2008 zdůraznila, že 
pokud má být do roku 2009 přijata nová dohoda o klimatu v souladu s cílem Evropské 
unie udržet oteplení pod hranicí dvou stupňů, musí se tempo jednání na základě plánu
z Bali zvýšit;

L. vzhledem k tomu, že přední světové průmyslové státy vyjádřily na minulém summitu G8  
Toyako na ostrově Hokkaido (Japonsko) svou vůli snížit emise oxidu uhličitého do roku 
2050 na polovinu a prohlásily, že tento cíl hodlají prosazovat v jednáních o dohodě po 
roce 2012,

M. vzhledem k tomu, že změna klimatu může vést k dalšímu zostřování mezinárodních 
vztahů v oblastech, kde riziko konfliktu existuje již nyní, například v důsledku migrace 
související s klimatickými změnami, v důsledku ztráty půdy a hraničních sporů
v souvislosti se záplavami a posouváním pobřežní linie do vnitrozemí a kvůli konfliktům
o ovládnutí přírodních zdrojů vyvolaným zmenšováním zemědělských ploch či 
zhoršujícím se nedostatkem vody, 

N. vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém jarním zasedání v roce 2008 uložila Komisi, 
aby vypracovala evropskou strategii financování opatření na ochranu klimatu, jejímž 
cílem bude snižování emisí a adaptace na změnu klimatu v souvislosti s výzkumem
a vývojem technologií s nízkými emisemi CO2 (tzv. low carbon technologies) a transfer 
těchto technologií;

O. vzhledem k tomu, že finanční prostředky na adaptační opatření v rozvojových zemích jsou 
zcela nedostatečné a musí být podstatně navýšeny;

P. vzhledem k tomu, že vývoj a transfer moderních ekologických technologií je jedním ze 
základních předpokladů pro to, aby strategie snižování emisí a adaptace na změnu klimatu 
byly úspěšné,

Q. vzhledem k tomu, že transferu technologií brání obavy o ochranu duševního vlastnictví, 
slabost politických institucí, nefunkční právní stát a všeobecný nedostatek kapitálu,

R. vzhledem k tomu, že světová obchodní organizace (WTO) není alternativním fórem pro 
jednání o otázkách mezinárodní ochrany klimatu a že pokud se tedy nepodaří úspěšně 
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završit jednání o dohodě po roce 2012, nelze čekat, že by světový obchod k ochraně 
klimatu jakkoli přispěl; 

Energie

S. vzhledem k tomu, že v celosvětovém měřítku je nejdůležitějším zdrojem primární 
spotřeby energie ropa s 35 %,  přičemž druhé místo zaujímá uhlí s 25 % a třetí místo 
zemní plyn s 21 %; doba levných a hojně dostupných fosilních zdrojů energie se však 
chýlí ke konci,

T. vzhledem k tomu, že podle předpovědí Mezinárodní energetické agentury stoupne světová 
poptávka po energii do roku 2030 nejméně o 60 %, přičemž příčinou tohoto růstu budou 
také nově industrializované země,

U. vzhledem k tomu, že v dlouhodobém i střednědobém výhledu je zcela vyloučeno, aby byl 
tento růst poptávky po energii pokryt pouze fosilními palivy, a že investiční rozhodnutí, 
která budou přijata v několika příštích letech, budou formovat strukturu energetických 
systémů a skladbu energetických zdrojů v nadcházejících desetiletích;

V. vzhledem k tomu, že rostoucí poptávka po energii si vyžádá vícero vzájemně se 
doplňujících opatření: například je naléhavě nutné modernizovat současná vozidla 
poháněná fosilními palivy s cílem výrazně zvýšit jejich účinnost, dále budovat nové 
elektrárny a průběžně rozvíjet obnovitelné zdroje energie,

W. vzhledem k tomu, že nejlevnějším a nejčistším způsobem ochrany zdrojů a tím i klimatu 
jsou úspory energie,

X. vzhledem k tomu, že využívání jaderné energie nás – bez ohledu na otázku dostupnosti 
uranu – nadále staví před nevyřešený problém bezpečného ukládání jaderného odpadu
a šíření jaderné technologie do nedemokratických států,

Y. vzhledem k tomu, že díky projektu ITER se Evropa stala těžištěm výzkumu jaderné fúze 
jako jednoho z možných energetických zdrojů budoucnosti;

Biopaliva

Z. vzhledem k tomu, že současná politika v oblasti biopaliv vyústila v konflikt mezi 
jednotlivými cíli, totiž konflikt mezi problémem nedostatku potravin a růstu jejich cen na 
jedné straně a rostoucí poptávkou po energii a hledáním alternativních paliv na straně 
druhé,

AA.vzhledem k tomu, že výroba biomasy jako zdroje energie a jako pohonných hmot nabízí 
mnoha rozvojovým zemím nové hospodářské možnosti a zároveň poskytuje i jim samým 
větší nezávislost na dovozech energie,

AB. vzhledem k tomu, že důkladná analýza celého životního cyklu biopaliv ukázala, že ve 
srovnání s konvenčními pohonnými hmotami mají mnohá biopaliva první generace zčásti 
mnohem menší potenciál ke snižování emisí; vzhledem k tomu, že otázky udržitelnosti, 
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přijatelnosti z hlediska životního prostředí a dostupnosti zemědělských ploch
v konkurenci s výrobou potravin se zatím nepodařilo uspokojivě vyřešit;

AC. vzhledem k tomu, že udržitelná politika v oblasti biopaliv by se měla zaměřit na 
stanovení kritérií udržitelnosti pro výrobu biopaliv první generace a na podporu vývoje 
biopaliv druhé generace bez jakéhokoli ideologického zabarvení;

AD.vzhledem k tomu, že petrochemický průmysl začne budovat potřebnou infrastrukturu pro 
nová paliva s širokým plošných pokrytím až poté, co vznikne odpovídající poptávka, a že 
automobilový průmysl má již nyní k dispozici nové technologie, které pomocí senzoru 
umístěného ve vozidle umožňují zjistit jakýkoli poměr benzinu a biopaliva v palivových 
směsích; díky tomuto přídavnému technickému vybavení bude možné používat biopaliva
i ve starších autech a tak dosáhnout snížení emisí CO2 u všech provozovaných vozidel;

Energetická účinnost

AE. vzhledem k tomu, že 40 % konečné spotřeby energie připadá na spotřebu v budovách, 
což znamená, že 33 % všech emisí skleníkových plynů pochází ze zastavených ploch;

AF. vzhledem k tomu, že budovy (obytné, komerční i veřejné) mají obrovský potenciál
k nákladově efektivnímu snižování emisí CO2, kterého je možné dosáhnout modernizací 
tepelné izolace, topných resp. chladicích systémů, elektrospotřebičů a klimatizace,

AG.vzhledem k tomu, že nízkoenergetické domy často trpí estetickými nedostatky,

AH.vzhledem k tomu, že je třeba, aby byly průběžně kontrolovány výkonnostní normy 
elektrických a elektronických přístrojů a případně upravovány s ohledem na vývoj na 
trhu, a právě tak je nutno rozšířit platnost těchto norem i na velké průmyslové přístroje
a stroje a posoudit, zda by bylo možné stanovit zákaz režimu „stand by“ u nových 
přístrojů,

Mobilita a logistika

AI. vzhledem k tomu, že ačkoli hlavním cílem dopravní politiky EU je odstranění vazby mezi 
obecným hospodářským růstem a růstem dopravy, rostla poptávka po dopravních 
službách rychleji než hrubý domácí produkt, takže podíl emisí z dopravy na celkových 
emisích skleníkových plynů v EU, který je již nyní značný, se dále zvyšuje,

AJ. vzhledem k tomu, že v současné době připadá přibližně třetina konečné spotřeby energie
v EU na dopravu a že toto odvětví závisí téměř výhradně (z 97 %) na palivech 
vyráběných z ropy (benzinu a naftě),

AK.vzhledem k tomu, že emise skleníkových plynů EU mohly v období 1990 až 2005 
klesnout ne o 7,9 %, nýbrž o 14 %, pokud by se v dopravě podařilo dosáhnout stejného 
snížení jako v ostatních sektorech;

AL. vzhledem k tomu, že 80 % obyvatel Evropy žije v městských oblastech, v nichž vzniká 
40 % veškerých emisí z dopravy, přičemž přetížení dopravní infrastruktury, k němuž 
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dochází opět zejména v městských oblastech, stojí EU přibližně 1 % hrubého domácího 
produktu,

AM.vzhledem k tomu, že ač městská mobilita přímo souvisí s individuální kvalitou života, je 
to právě individuální doprava ve městech, která výrazně přispívá k emisím skleníkových 
plynů a jiným ekologickým problémům, jako je znečištění ovzduší a hluk, takže místo 
aby kvalitu života občanů zvyšovala, spíše ji částečně snižuje v důsledku negativních 
vlivů na zdraví,

AN.vzhledem k tomu, že polovina všech cest, které evropští občané uskuteční, je kratší než 5 
km,

AO.vzhledem k tomu, že v rámci každodenní regionální a kyvadlové dopravy se 60 % všech 
cest autem a 90 % všech cest vlakem uskuteční na vzdálenost nejvýše 30 km,

AP. vzhledem k tomu, že v letech 2001 až 2006 klesl objem nákladní dopravy po železničních
a vodních cestách (z 18,6 % na 17,7 %, resp. ze 6,5 % na 5,6 %) a současně se zvýšila 
silniční doprava (ze 74,9 % na 76,7 %),

AQ.vzhledem k tomu, že osobní a nákladní doprava po vodních cestách je energeticky 
nejúčinnější variantou a že podíl nákladní vodní dopravy činí v EU cca 40 %,

AR. vzhledem k tomu, že podle odhadů tvoří spotřeba paliva na tunu nákladu a kilometr
u vnitrozemské vodní dopravy pouhou šestinu spotřeby energie oproti silniční dopravě
a polovinu spotřeby energie oproti železniční dopravě,

AS. vzhledem k tomu, že přibývá přepravy zboží po námořních cestách a že současným
trendem je stavět stále větší kontejnerové a osobní lodi s vyšší spotřebou těžkého oleje, 
které životní prostředí zatěžují ještě více než dosud, přičemž se však mezinárodní snahy
o ochranu klimatu na mezinárodní lodní dopravu nevztahují;

AT. vzhledem k tomu, že postupná liberalizace a deregulace odvětví letecké dopravy, která 
probíhala v posledních deseti letech, sice vytvořila základní předpoklad pro dynamický 
rozvoj evropské letecké dopravy (v letech 1995 až 2004 se osobní letecká doprava zvýšila
o 49 %), ale současně stouply  v období 1990–2005 v celém sektoru i emise oxidu 
uhličitého o 79 %,

AU.vzhledem k tomu, že ačkoli odvětví letecké dopravy roste, čímž se navzdory technickým
a provozním zlepšením dále zhoršují jeho dopady na životní prostředí, probíhá jen 
omezená diskuse o závazných emisních normách pro letecké motory, díky nimž by mělo 
dojít k technickému zlepšení leteckého pohonu, a nejsou k dispozici studie
o proveditelnosti,

AV.vzhledem k tomu, že vlivem letecké dopravy se do ovzduší dostávají kromě oxidu 
uhličitého také oxidy dusíku, vodní pára a částice síry a sazí, které podle odhadů 
Mezinárodního výboru pro změnu klimatu (IPCC) zesilují celkové působení emisí
z letecké dopravy dvakrát až čtyřikrát; při tomto odhadu však nebyl zohledněn vedlejší 
efekt tvorby cirrové oblačnosti,
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Cestovní ruch a kulturní památky

AW.vzhledem k tomu, že podle výzkumu centra UNESCO pro kulturní dědictví je působením 
klimatických změn ohrožena jedna desetina všech kulturních památek a kulturních 
oblastí;

AX.vzhledem k tomu, že podle Světové turistické organizace (UNWTO) je Evropa 
nejvýznamnější turistickou oblastí světa, na niž v roce 2006 připadalo 55 % všech 
osvětových turistických cest;

AY.vzhledem k tomu, že změna klimatu může způsobit změny v turistických trasách, které 
mohou postiženým prázdninovým regionům přinést značné ekonomické problémy;

Systém obchodování s emisemi a emise z průmyslové výroby

AZ. vzhledem k tomu, že evropský systém obchodování s emisemi je jedinečným nástrojem
k dosažení cílů snižování emisí při co nejvyšší efektivitě a současně vzorem pro obdobné 
systémy, které by ovšem měly být s tímto systémem kompatibilní,

BA. vzhledem k tomu, že při formulaci dalších redukčních cílů pro obchodování s emisemi 
musí být zvláště zohledněny také investiční cykly (dostupnost nových výrobních postupů, 
potřeba kapitálu, časová složka),

BB. vzhledem k tomu, že je třeba posílit základní myšlenku mechanismu čistého rozvoje 
(Clean Development Mechanism, CMD) a společného provádění (Joint Implementation, 
JI), kterou je šíření moderních technologií s vysokou efektivitou,

BC. vzhledem k tomu, že spotřebu energie průmyslových elektromotorů a pohonů lze dle 
potřeby snižovat díky možnosti regulovat rychlost motorů a díky optimalizaci jejich 
součástí,

Zachycování a uskladnění CO2 (CCS)

BD. vzhledem k tomu, že v malém rozsahu se CCS v mnoha oblastech užívá již dnes, 
například při těžbě ropy a zemního plynu, ale jako technologie s velkým významem pro 
ochranu klimatu se zatím nachází v raném stadiu,

BE. vzhledem k tomu, že náklady a rizika zatím převažují nad hospodářskými výhodami a že 
účinnost elektráren s CCS je navzdory nejmodernější technice nízká,

BF. vzhledem k tomu, že technologie zachycování a uskladnění CO2 (CCS) může být 
dočasným řešením při přechodu na bezuhlíkové energetické systémy, může přispět ke 
snížení emisí CO2 z motorových vozidel a být doplňkem k rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie, avšak současně je CCS technologií, která pouze odstraňuje škodlivé následky, 
ale neřeší příčiny,

Zemědělství a živočišná výroba

BG. vzhledem k tomu, že změny v zemědělské praxi, evropské předpisy v oblasti životního 
prostředí a poslední strukturální reformy společné zemědělské politiky mají za cíl zajistit 
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udržitelnost, čímž nepřímo vedou ke snižování emisí díky lepšímu využívání dostupných 
zdrojů;

BH. vzhledem k tomu, že pro zemědělství nebyly stanoveny specifické cíle ochrany klimatu, 
jako například závazné cíle snižování emisí metanu a oxidu dusného, a že rovněž chybí 
systémy pobídek, které by umožnily využít již existujícího potenciálu k snižování emisí,

BI. vzhledem k tomu, že k celkovým emisím skleníkových plynů v zemědělství značně 
přispívá velkoplošné pěstování krmiv pro živočišnou výrobu,

BJ. vzhledem k tomu, že chov dobytka v přirozených podmínkách poskytuje významnou 
ekologickou službu v podobě péče o krajinu a pomáhá udržovat pastviny při malé 
spotřebě energie a nižších emisích,

BK. vzhledem k tomu, že stavy hospodářských zvířat musí odpovídat dostupné ploše a že 
udržitelné postupy při pastvě dobytka mohou pomáhat bránit erozi půdy na pastvinách,

Lesy

BL. vzhledem k tomu, že lesy sice mají velký význam pro biosféru, avšak jako celek nemají 
navzdory mnoha funkcím, které plní v globálním ekosystému, žádnou tržní hodnotu,

BM.vzhledem k tomu, že přes 30 % povrchu pevnin pokrývají lesy, v nichž žijí více než dvě 
třetiny druhů, a že lesy pohlcují kolem 30 % ročních emisí skleníkových plynů,

BN. vzhledem k tomu, že lesy sice hrají významnou úlohu při zmírňování změny klimatu, ale 
současně je nejméně jedna třetina světových lesních porostů postižena jejími následky,

BO. vzhledem k tomu, že jádro problému ničení lesů spočívá v souvisejících 
socioekonomických faktorech, jako je chudoba a zaostalost, slabost politických institucí, 
nefunkční právní stát, nerovné rozdělení majetku a korupce,

Ochrana půdy

BP. vzhledem k tomu, že půda v Evropě je více než kdykoli předtím ohrožena nevratnými
škodlivými procesy, jejichž rozsah se ještě zvětšuje v důsledku změny klimatu,

BQ. vzhledem k tomu, že na severní polokouli se v důsledku tání permafrostu mění stav půdy
a do ovzduší se uvolňuje značné množství metanu,

Vodní hospodářství

BR. vzhledem k tomu, že dostupnost vodních zdrojů, zásobování pitnou vodou, spotřeba vody
a úprava odpadních vod jsou v úzkém vztahu s hospodářskými a sociálními rámcovými 
podmínkami,

BS. vzhledem k tomu, že změna klimatu dále prohlubuje rozdíly mezi jednotlivými 
evropskými regiony, pokud jde o dostupnost vodních zdrojů,

Rybolov
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BT. vzhledem k tomu, že ryby a mořské produkty jsou důležitým zdrojem potravy a že oceán 
slouží jako největší globální úložiště oxidu uhličitého a zdroj biomasy a surovin, 

BU. vzhledem k tomu, že moře jako zdroj potravy je již dnes plně využíváno,

Odpadové hospodářství a řízení zdrojů

BV. vzhledem k tomu, že přes veškeré úsilí bohužel stále stoupá množství odpadu, který 
produkujeme,

BW.vzhledem k tomu, že již existují evropské právní předpisy v oblasti zpracování odpadů, 
které pomáhají snížit čisté emise skleníkových plynů z odpadového hospodářství, i když 
celý potenciál tohoto odvětví dosud není plně rozvinut,

Adaptační opatření

BX. vzhledem k tomu, že adaptační opatření všech typů představují jakousi pojistku pro 
budoucnost, aby se zmírnily škody způsobené historickými emisemi skleníkových plynů
a zvýšením teploty, které je s ním spojeno,

BY. vzhledem k tomu, že má-li být všem skupinám obyvatel zaručen nezbytný minimální 
stupeň ochrany, nestačí při přípravě adaptačních opatření pouze provést analýzu nákladů
a přínosů,

BZ. vzhledem k tomu, že jak vyplývá z tzv. hodnocení ekosystémů k miléniu (Millenium 
Ecosystem Assessment), spotřeba přírodních zdrojů nyní ohrožuje dvě třetiny všech 
ekosystémů a stupňuje jejich ohrožení klimatickými změnami, což dále zvyšuje nutnost 
připravit adaptační opatření co nejrychleji,

Zdraví

CA. vzhledem k tomu, že mnoha zdravotním dopadům změny klimatu lze úspěšně čelit 
vhodnou přípravou zdravotnických systémů a jejich posilováním a přijetím vhodných 
preventivních opatření,

Růst a zaměstnanost

CB. vzhledem k tomu, že cíle klimatické politiky přijaté na jarním summitu v roce 2007 jsou
z technického i ekonomického hlediska dosažitelné a nabízejí tisícům evropských 
podniků jedinečné podnikatelské příležitosti,

CC. vzhledem k tomu, že mnohé podniky si dosud dostatečně neuvědomily, jaký dosah mají 
příležitosti a rizika spojená se změnou klimatu,

CD. vzhledem k tomu, že aktivní úsilí o ochranu klimatu je slučitelné s trvalým hospodářským 
růstem a blahobytem,

CE. vzhledem k tomu, že ke změně v rozvrstvení pracovních míst dojde spíše v rámci 
jednotlivých odvětví než mezi nimi navzájem,
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Podpora technologií budoucnosti

CF. vzhledem k tomu, že podstatnou součástí evropského programu na ochranu klimatu, který 
má vést ke snížení emisí skleníkových plynů díky zvyšování účinnosti, je systém 
obchodování s emisemi, 

CG. vzhledem k tomu, že zvyšování účinnosti samo o sobě zřejmě nevyvolá technologickou 
revoluci, nýbrž bude jen favorizovat technologie a procesy, které již byly vyvinuty a jsou 
dostatečně vyspělé, aby mohly být uvedeny na trh,

CH. vzhledem k tomu, že zvyšováním účinnosti nelze dosáhnout ani snížení nákladů na vývoj 
nových, a tím i drahých technologií, ani proniknutí již vyvinutých technologií na trh; tyto 
technologie jsou však naléhavě potřebujeme, zejména pokud chceme splnit dlouhodobé 
klimatické cíle,

CI. vzhledem k tomu, že obchodování s emisemi samo o sobě nepostačuje k tomu, aby bylo 
nalezeno východisko z uhlíkové slepé uličky a zahájena dalekosáhlá revoluce na poli 
technologií s nízkými emisemi CO2,

Inteligentní počítačové systémy a informační a komunikační technologie

CJ. vzhledem k tomu, že odvětví informačních a komunikačních technologií v současné době 
produkuje 2 % celosvětových emisí CO2, ale zároveň je toto odvětví schopno nejen 
snižovat své vlastní emise CO2, avšak především vyvíjet inovativní, energeticky účinnější
aplikace pro celou ekonomiku,

Financování a rozpočtové otázky

CK. vzhledem k tomu, že k dosažení cílů ochrany klimatu současný rozpočet EU nepostačuje, 
neboť politická priorita boje proti změně klimatu není vybavena odpovídajícími 
rozpočtovými prostředky,

CL. vzhledem k tomu, že rozpočtové prostředky na boj proti změně klimatu a na vývoj 
evropské adaptační politiky budou vyčleněny v příštím finančním rámci, takže
v nadcházejícím rozpočtovém období po roce 2013 bude mít EU k dispozici dostatečný 
„klimatický rozpočet“,  

Výchova, vzdělávání a osvěta

CM.vzhledem k tomu, že ekonomická a sociálně-politická opatření boje proti změně klimatu 
přinášejí kulturní přeměnu, která změní zavedené zvyklosti a životní styly; skutečně 
udržitelnou spotřebu a udržitelný způsob využívání surovin však nebude možné prosadit, 
pokud nedojde ke změně mentality a chování ve všech společenských vrstvách, k čemuž 
bude třeba navrhnout nové formy spotřeby a nové životní styly,

CN. vzhledem k tomu, že změna klimatu vyvolá modernizační proces, jehož hospodářských 
příležitostí však bude možné využít pouze tehdy, bude-li na pracovním trhu dostatek 
kvalifikovaných pracovních sil,
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CO. vzhledem k tomu, že zvláštní průzkum Eurobarometru (Zvláštní Eurobarometr č. 300) 
jednoznačně ukázal, že velká většina dotázaných v Evropě považuje změnu klimatu za 
velmi vážný problém a mnoho respondentů si stěžuje na nedostatek informací;osobní 
iniciativy, kterými občané reagují na změnu klimatu, se však omezují spíše na 
jednoduchá opatření, jako je třídění odpadu a snižování spotřeby energie a vody, která
nevyžadují podstatné změny chování v každodenním životě,

CP. vzhledem k tomu, že pro to, abychom se mohli zamyslet nad svými zvyky v oblasti 
mobility, máme dostatek informací, například pokud jde o používání osobních 
automobilů a alternativních způsobů přepravy (pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou),

CQ. vzhledem k tomu, že evropské cíle a předpisy v oblasti ochrany klimatu pomáhají 
místním a komunálním činitelům v mnoha městech Evropské unie zlepšovat kvalitu 
života a že místní iniciativy na velkém prostoru přispívají rozhodujícím způsobem
k omezení emisí oxidu uhličitého v Evropské unii,

CR. vzhledem k tomu, že motivace zákazníků k alternativnímu chování při nákupech není 
pouze úkolem maloobchodu, ale že samy podniky mohou svými obchodními modely
a výrobními postupy být vzorem udržitelného jednání a efektivní využívání zdrojů
a mohou prostřednictvím svých zaměstnanců využít mocného multiplikačního efektu na 
šíření modelů chování, které nepoškozuje klima;

CS. vzhledem k tomu, že je k dispozici jen málo spotřebitelských informací o vlivu 
zemědělských produktů na klima; cílené informační kampaně jsou však přitom schopny 
ovlivnit chování spotřebitelů při nákupech a dosahovat tak i cílů v oblasti veřejného 
zdraví,

2050 – Budoucnost začíná dnes

CT.vzhledem k tomu, že množství zdrojů, které světová populace dnes potřebuje, převyšuje 
přirozenou regenerační schopnost Země již o celou čtvrtinu, a tím připravují budoucí 
generace o prostředky k obživě,

CU. vzhledem k tomu, že současná politická rozhodnutí budou základem budoucích 
výrobních postupů a spotřebních vzorců, a budou proto muset být přijímána s náležitou 
rozvahou skutečnými politickými osobnostmi; udržitelnějšího životního stylu však nelze 
dosáhnout bez přispění hospodářství, vědy, sdělovacích prostředků, organizací občanské 
společnosti a samotných občanů,

CV. vzhledem k tomu, že změna klimatu je globálním ekologickým problémem, který má 
strukturální příčiny,

Základní politické principy

1. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba, aby změna klimatu byla − v souladu s horizontálním 
přístupem − integrována jako rámcová podmínka do všech politických oblastí a aby 
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příčiny a následky globálního oteplování byly brány v potaz při přijímání evropských 
právních předpisů;

2. upozorňuje obzvláště na to, že při boji proti změně klimatu je nutno stanovit pevné cíle,
a poukazuje na jednoznačný střednědobý cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 
2020 o 20 až 30 % a na dlouhodobý cíl snížit emise o 50 až 80 % do roku 2050, aby se 
růst průměrné globální teploty omezil  s 50% pravděpodobností na 2ºC oproti 
předprůmyslovému období;

3. poukazuje na to, Evropský parlament opakovaně navrhoval politická opatření v oblasti 
změny klimatu a různé formy spolupráce na mezinárodní úrovni i na úrovni EU a jejích 
členských států;

4. chápe vůdčí úlohu Evropské unie na mezinárodních jednáních v rámci UNFCCC na 
úrovni COP a MP, ale i v jiných mezinárodních fórech jako svůj závazek, upozorňuje na 
to, že má-li se Evropská unie této vůdčí úlohy důvěryhodně zhostit, je naléhavě nutné, aby 
EU i její členské státy plnily cíle Kjótského protokolu;

5. souhlasí s názorem, že vývoj, aplikace a export moderních ekologických technologií
přispívá k plnění Lisabonské strategie a cílů EU podle Kjótského protokolu i jiných cílů
v oblasti ochrany klimatu; tak budou moci být dosaženy cíle ochrany životního prostředí
a současně zajištěn hospodářský růst;

6. zdůrazňuje, že je nejprve nutno výrazně zvýšit účinnost ve všech oblastech každodenního 
života a paralelně zahájit proces, který povede k udržitelné výrobě a spotřebě na základě 
obnovitelných zdrojů energie s vědomou snahou šetřit přírodní zdroje;

7. v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutno posoudit, zda rozpočet Evropské unie a stávající 
nebo budoucí finanční nástroje jsou kompatibilní s cíli evropské politiky ochrany klimatu,
a případně je upravit;

8. zdůrazňuje, že politika výzkumu a vývoje bude úspěšná pouze tehdy, budou-li nové 
technologie prakticky uplatněny díky tomu, že bude zajištěn jejich přístup na trh;

Mezinárodní rozměr: období po roce 2012, zahraniční politika a mezinárodní obchod
z hlediska klimatu

9. naléhá na Komisi a na země, které budou v příštích obdobích předsedat EU, aby se na 
mezinárodních jednáních o dohodě pro období po roce 2012 staly vůdčí silou a snažily se 
uzavřít jednání do roku 2009, aby tak zbyl dostatek času na ratifikaci budoucí dohody
o ochraně klimatu a aby nevznikla prodleva mezi prvním a druhým obdobím závazků;

10. zdůrazňuje, že základem nové dohody o ochraně klimatu v rámci OSN by měl být princip 
„společné, ale diferencované odpovědnosti“, podle něhož to budou průmyslové země, 
kdo ke snížení emisí přispěje jednoznačným způsobem, přičemž však závazky přijmou
v rámci svých možností i rozvojové země,

11. zdůrazňuje, že dohoda pro období po roce 2012 musí být sladěna s jinými cíli 
mezinárodní politické agendy OSN a EU, jako je zachování biologické rozmanitosti, 
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rozvojové cíle tisíciletí a bezpečnostní otázky; díky tomu budou moci být využity 
synergie mezi těmito programy;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby požadavky na snižování emisí a na přijímání opatření
k adaptaci na dopady změny klimatu učinila součástí programů rozvojové pomoci, 
případně aby na tyto požadavky poukazovala v rámci rozhodovacích procesů 
mezinárodních agentur pro rozvojovou pomoc a aby přitom v dotyčných zemích
a regionech zapojila formou partnerství také soukromý sektor a veřejné orgány;

13. připojuje se k doporučením obsaženým ve zprávě „Změna klimatu a mezinárodní 
bezpečnost“, kterou předložil vysoký představitel pro společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku spolu s Komisí, a zdůrazňuje nutnost vytvořit vhodnou 
multilaterální preventivní diplomacii EU v oblasti klimatu, aby se aspekty politiky 
klimatu staly jedním z faktorů při utváření mezinárodních vztahů společně s jinými 
prvky, jako je populační růst a migrace v důsledku změny klimatu, urbanizace, poptávka 
po energii, růst cen energie a nedostatek vody a potravin;

14. vyzývá EU a její členské státy, aby v rámci evropské bezpečnostní strategie (EBS)
a evropské bezpečnostní a obranné politiky posoudila dopady změny klimatu a s ní 
spojených přírodních pohrom na civilní ochranu a bezpečnost osob;

15. vyzývá EU a její členské státy, aby s cílovými zeměmi navazovaly klimatická partnerství, 
která umožní překonávat překážky stojící v cestě úspěšnému transferu technologií
a vypracovat řešení uzpůsobená podmínkám daných zemí a která budou brát na ohled na 
otázky ochrany duševního vlastnictví, stavu technického vývoje, stability institucí
a dostupných lidských a finančních zdrojů v cílových zemích;

16. vyzývá Komisi, aby zajistila, že strategie v oblasti obchodní politiky a politiky životního 
prostředí, podle nichž postupuje při jednáních ve WTO a v rámci procesu vyjednávání
o smlouvě pro období po roce 2012, budou vzájemně sladěny, aby tak bylo možno 
evropské cíle ochrany klimatu a nástroje vytvořené k jejich dosažení důvěryhodně 
prezentovat partnerům při jednáních a rozptylovat obavy z toho, že by mohly vznikat 
překážky obchodu nebo jiné problémy v obchodních vztazích se třetími zeměmi bez 
závazných cílů ochrany klimatu, a uplatňovat zásadu vzájemnosti ve smyslu globální 
ochrany klimatu;

17. požaduje, aby Komise, úřadující předsednictví Rady a na bilaterální úrovni také členské 
státy fungovaly při jednáních o smlouvě pro období po roce 2012 jako zprostředkovatelé 
mezi postoji průmyslových zemí, zemí G5 a rozvojových zemí, neboť kompromis mezi 
zájmy jednotlivých stran zajistí úspěch jednání o ochraně klimatu za účasti všech velkých 
emitentů skleníkových plynů;

Energie

18. zdůrazňuje, že Evropa potřebuje strategickou vnitřní i vnější energetickou politiku 
orientovanou na budoucnost, aby byla zajištěna vysoká bezpečnost dodávek energie
s ohledem na cíle udržitelnosti, efektivního využívání zdrojů a neutrality z hlediska 
klimatu, a že současně musí být pod souhrnným pojmem energetické infrastruktury nejen 
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nalezena odpověď na otázku dostupnosti energie, ale také vyřešeny problémy s její 
přepravou a skladováním;

19. vyzývá EU a její členské státy, aby ve skladbě energetických zdrojů stanovily určitou 
politicky řízenou a podnikatelsky orientovanou přechodnou fázi, v níž bude užívání 
fosilních paliv postupně doplňováno a později zcela nahrazeno obnovitelnými zdroji 
energie prostřednictvím aktivní podpory veřejného sektoru v členských státech a na 
evropské úrovni; 

20. vyzývá členské státy, aby dodavatelům elektrické energie nabízely možnosti odpisů
a poskytovaly jim daňové pobídky, které by je motivovaly k nutné modernizaci elektráren 
využívajících fosilní paliva, čímž bude dosaženo podstatného zvýšení efektivity konveční 
výroby elektřiny;

21. vyzývá členské státy, aby elektrické i jiné energii vyráběné decentralizovaným způsobem 
zajistily přístup k rozvodným sítím, aby odstraňovaly překážky, které brání inovativním 
dodavatelům elektrické energie v odvětví obnovitelných zdrojů v přístupu na trh, a aby 
podporovaly rozvoj kombinované výroby tepla a energie na místní úrovni a stanovily pro 
něj střednědobé cíle;

22. navrhuje, aby základním kamenem evropské klimatické vnější politiky byla partnerství
v oblasti solární energie s třetími zeměmi ve Středomoří, která představují základ pro 
výrobu vodíku a tím i začátek rozvoje ekonomiky s nízkými emisemi CO2 založené na 
vodíkové technologii; 

23. vyzývá představitele politického a hospodářského života, aby investovali do 
infrastuktury, sítí a rozvodů pro získávání solární energie za účelem výroby vodíku a aby
v rámci energetických partnerství nabízeli třetím zemím programy rozvoje potřebných 
institucí, infrastukturu a vzdělávací programy pro místní odborníky a přístup k síti pro 
vlastní potřebu;

24. vyzývá členské státy, aby podle místních nebo regionálních možností dále zvyšovaly 
podíl, který ve skladbě energetických zdrojů zaujímá větrná energie, jež je díky 
intenzivní podpoře již nyní zavedenou formou výroby energie, stejně jako podíl vodní
a geotermální energie, a aby dále využívaly současný rozvojový potenciál mimo jiné
s podporou evropských výzkumných iniciativ a s pomocí koordinace prostřednictvím sítí 
excelence;

25. poukazuje na to, že biomasa užívaná k výrobě energie má značný potenciál, pokud jde
o snižování emisí skleníkových plynů, a požaduje, aby byla přijata evropská strategie pro 
zavádění biomasy k vytápění a chlazení;

26. vyzývá Komisi, aby zpracovala zevrubnou analýzu všech emisí v celém životním cyklu 
bioenergií s cílem určit, jako úlohu může biomasa sehrát jako energetický zdroj 
budoucnosti; přitom by měly být rovněž posouzeny možnosti zvyšování výhřevnosti 
biomasy, které nabízí křížení druhů nebo biotechnologické metody, a to bez předsudků 
pouze z hlediska jejich výhod a nevýhod;
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27. soudí, že v rámci budoucí energetické politiky, která má vést ke snížení emisí CO2, by 
měl být zvážen i případný přínos jaderné energie jako součásti budoucí skladby 
energetických zdrojů, přičemž by ve středu zájmu neměla stát pouze možnost eliminace 
emisí oxidu uhličitého, nýbrž také srovnání s obnovitelnými zdroji energie, pokud jde
o potřeby investic, zajištění dodávek uranu, provoz zařízení, technologické
a mezinárodně-politické otázky bezpečnosti a nevyřešený problém konečného uložení 
odpadu;

28. domnívá se, že výzkum technické proveditelnosti jaderné fúze ve výzkumném reaktoru 
ITER je prvním krokem, kterým se přibližujeme komerčnímu využití této formy energie,
a zdůrazňuje, že dosažení tohoto cíle závisí do značné míry na tom, zda bude dlouhodobě
k dispozici dostatek finančních prostředků na výzkum a zda se bude uvažovat o navýšení 
prostředků v zájmu dřívější realizace projektu;

Biopaliva

29. konstatuje, že ač výroba biopaliv byla jednou z příčin růstu cen potravin, nevyřeší se 
opuštěním biopaliv ani problém hladu ve světě, ani otázka mobility, která by neškodila
klimatu;

30. navrhuje Komisi, aby přehodnotila koncepci pevné kvóty pro biopaliva a namísto ní 
stanovila flexibilní scénáře, které by ve snaze dostát budoucím požadavkům individuální 
mobility a nákladní dopravy přihlížely jak k růstu celosvětové poptávky po zemědělských 
plochách k pěstování potravin a krmiv, tak i k otázce nezbytného importu biopaliv do 
EU; 

31. domnívá se, že je nezbytné zapojit do dlouhodobé strategie vývoje a výroby biopaliv také 
rozvojové země, aby mohly být zváženy možnosti hospodářského plánování a posouzena 
hospodárnost, zodpovězeny otázky ekologické udržitelnosti a v neposlední řadě umožněn 
sociální rozvoj a trvalé zvýšení příjmu;

32. žádá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily výzkum a vývoj biopaliv druhé generace, 
poskytly na něj potřebné finanční prostředky a stanovily pro pěstování a užívání biopaliv 
pevné rozvojové cíle;

Energetická účinnost 

33. vyzývá Komisi, aby přezkoumala nezávazný charakter dvacetiprocentního cíle 
energetické účinnosti do roku 2020 a aby případně doporučila Radě stanovit tento cíl jako 
závazný;

34. požaduje širokou informační kampaň na místní úrovni, která by občany vedla ke 
zvyšování decentralizované energetické účinnosti, při níž by se majitelům domů a bytů 
nabízely tepelné snímky a energetické bilance a šířily se návrhy na financování 
případných modernizačních opatření po vzoru mikrokreditů;

35. vybízí k tomu, aby se formou veletrhů, informačních stáží a seminářů vytvářely synergie 
mezi majiteli nemovitostí, poskytovateli finančních služeb, řemeslníky a jinými činiteli
v odvětví nemovitostí;
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36. požaduje jasnou evropskou koordinaci pro rozvoj kombinované výroby tepla a energie
a integraci v průmyslových zařízeních, aby byla zajištěna místní nebo regionální řešení 
pro opatření na ochranu klimatu při současném zvyšování účinnosti spotřeby energie; 

37. navrhuje členským státům, aby vytvářely pobídky k modernizaci v podobě snížených 
daňových sazeb na modernizační opatření a při nich použité nástroje a prostřednictvím 
zaměření daní z pozemků a nemovitostí na energetickou účinnost budov nebo 
vystavováním pasů energetické účinnosti; 

38. navrhuje, aby se v rámci systému modernizačních pobídek snižovaly daňové sazby 
uplatňované na příjmy z pronájmu v závislosti na investičních nákladech;

39. vyzývá odpovědné orgány územněsprávních celků a profesní organizace v členských 
státech, aby u novostaveb zavedly kritérium energetické účinnosti, které by se stalo 
jakýmsi leitmotivem pro architekty a stavební inženýry, přičemž prvním krokem
k dosažení tohoto cíle by mohly být stavební předpisy stanovující stupeň energetické 
účinnosti novostaveb;

40. vyzývá Komisi, aby každých pět let upravovala v závislosti na vývoji trhu požadované 
hodnoty energetické účinnosti elektrických a elektronických přístrojů ve všech oblastech 
jejich použití, aktualizovala platné systémy označování a třídy energetické účinnosti 
elektrospotřebičů, a tím bránila tomu, aby byly spotřebitelům poskytovány nesprávné 
informace;

41. vyzývá Komisi, aby v rámci přezkumu směrnice o ekodesignu posoudila možnost zákazu 
funkcí „stand by“ u nových spotřebičů a aby stanovila povinnou instalaci funkcí 
automatického vypínání a úsporných režimů také do zařízení s výkonnými motory a do 
přístrojů a strojů v průmyslové výrobě;

Mobilita a logistika

42. konstatuje, že základem evropského hospodářského a společenského modelu je snaha 
zajistit mobilitu a dostupnost osob, zboží a nákladu s důrazem na časovou efektivitu 
namísto efektivního využívání zdrojů; napříště však bude nutný přístup kombinující oba 
tyto faktory;

43. připomíná dotčeným činitelům, že evropské cíle ochrany klimatu, podle nichž mají být 
emise CO2 sníženy do roku 2020 o nejméně 20 % oproti roku 1990 a energetická 
účinnost současně zvýšena o 20 %, musí splnit také odvětví dopravy;

44. požaduje, aby byl přijat souhrnný soubor politik v oblasti udržitelné dopravní politiky 
tvořený vzájemně se doplňujícími opatřeními, která by zahrnovala další vývoj 
automobilové techniky (ekologické inovace), větší využívání alternativních pohonů, 
inteligentní řízení provozu, změny ve stylu jízdy a v užívání osobních automobilů i daň
z emisí oxidu uhličitého a která by mohla být podpořena jasně danými preferencemi
v systému veřejných zakázek;

45. požaduje, aby se všichni dopravci a provozovatelé dopravní infrastruktury v co nejvyšší 
míře podíleli na internalizaci svých externích nákladů;
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46. vítá soupis opatření týkajících se emisí z dopravního sektoru, který zpracovala Komise 
(Greening Transport Inventory) a který uvádí jak již platná opatření, tak i přepisy, které 
ještě bude třeba přijmout, aby se zajistil udržitelný růst dopravní sektoru;

47. vyzdvihuje význam projektů rozvoje infrastruktury v dopravním sektoru, avšak žádá, aby 
se při plánování, projektování a výstavbě napříště přihlíželo k případným dopadům na 
klima;

48. lituje, že požadavky na ekologické plánování měst s ohledem na efektivitu dopravy, 
budování pěších zón a cyklostezek a flexibilní napojení na veřejnou osobní příměstskou 
dopravu byly často řešeny jen nedostatečně či příliš pozdě nebo byla přijata pouze 
částečná opatření;

49. vyzývá evropská města a obce, aby nabízely flexibilní a vzájemně koordinované 
alternativy k osobní automobilové dopravě a rozšiřovaly své nabídky dopravních služeb, 
například zintenzivněním propojení stávajících sítí příměstské dopravy mezi centrem
a periferií a úpravou řízení provozu tak, aby v městských centrech měly na ulicích 
přednost prostředky veřejné osobní dopravy; 

50. zdůrazňuje, že železniční doprava jako způsob dopravy s vysokou energetickou účinností
a nízkými emisemi CO2 má velký potenciál jak pro logistiku nákladní dopravy na velké 
vzdálenosti, tak pro regionální a kyvadlovou dopravu na krátkých a středních trasách;

51. vítá budování a další rozvoj transevropských sítí a požaduje, aby byly co nejdříve 
dokončeny prioritní projekty, které mají pro logistiku řetězce nákladní dopravy a pro 
udržitelnou evropskou dopravní politiku prvořadý význam;

52. vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli z hlediska dopravní politiky je nutné, aby se 
nákladní doprava přenesla na železnici, došlo v uplynulém desetiletí ke snížení investic 
do výstavby železniční sítě;

53. vyzývá členské státy a jednotlivé obce, aby přijaly cenová opatření na podporu přechodu
z osobní automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravou a ze silnic na železnice
a aby výrazně investovaly prostředky do nezbytné infrastruktury v zájmu masivního 
rozšíření a zatraktivnění nabídky; 

54. vyzdvihuje význam inteligentních dopravních systémů ve smyslu komodality a jejich 
začlenění do komunitárních, státních, regionálních a místních dopravních politik, neboť 
tyto systémy zvyšují bezpečnost dopravního sektoru a snižují jeho dopady na životní 
prostředí; 

55. vyzývá EU a její členské státy, aby úzce spolupracovaly s odvětvím průmyslové výroby
a umožnily tak vznik nezbytných tržně-politických předpokladů pro to, aby se 
inteligentní dopravní systémy, zejména pokud jde o logistiku a bezpečnost (ERTMS, 
RIS, eCall), staly součástí řízení provozu;

56. podporuje Komisi v jejím záměru definovat společně s členskými státy zvláštní „mořské 
dálnice“ (motorways of the sea) s cílem zkrátit námořní trasy a rozvíjet dopravu na 
evropských námořních trasách;
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57. podporuje návrh Komise, aby se přístavní poplatky a poplatky za stání vybíraly podle 
emisních hodnot a aby lodi kotvící v přístavech nevyráběly elektřinu vlastními lodními 
generátory, ale odebíraly ji z pevniny;

58. zastává názor, že loděnice a lodní dopravci by se měli intenzivně zabývat novými 
technologiemi ke zvyšování účinnosti, jako je používání plachet, využívání odpadního 
tepla k výrobě elektrické energie, účinnější motory, vylepšené profily trupu a kormidla, 
přesnější předpovědi počasí umožňující přizpůsobit kurz a snižování spotřeby pohonných 
hmot díky použití vhodného nátěru trupu;

59. vyzývá Mezinárodní námořní organizaci (IMO), aby se zavázala k vnitrosektorovému 
snížení emisí v oblasti lodní dopravy a aby stanovila minimální technické normy pro 
používání těchto moderních technologií při stavbě nových lodí;

60. domnívá se, že v odvětví letecké dopravy je třeba přijmout integrační přístup, který 
stanoví pro letecký průmysl, letecké společnosti a provozovatele letišť společný cíl 
snížení emisí do roku 2020, aniž by byl ovšem  jako nástroj zvyšování účinnosti 
zpochybněn systém obchodování s emisemi;

61. důrazně žádá EU a její členské státy, aby před spuštěním systému obchodování s emisemi
v tomto sektoru co efektivněji uplatnily a rozšířily společný evropský vzdušný prostor
a projekt SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), přednostně 
budovaly funkční a flexibilní bloky vzdušného prostoru a usilovaly o celkově flexibilní 
využití vzdušného prostoru, aby mohly okamžitě využít dostupného potenciálu 
ke snižování emisí a snížit spotřebu leteckého paliva až o 12 %;

62. žádá výrobce pohonných systémů a motorů pro odvětví dopravy, aby se společně
a soustavně snažili zvyšovat účinnost svých strojů podle norem Euro 6, ale i nad jejich 
rámec, a aby ve svém sektoru stanovili cíle pro výrazné zvýšení účinnosti a dále zkoumali 
možnosti využití alternativních pohonných hmot, čímž přispějí k udržitelnějšímu růstu 
svého odvětví;

63. žádá také zbrojní průmysl, aby usiloval o zvyšování účinnosti svých motorů a pohonných 
systémů a aby zkoumal možnosti využití alternativních pohonných hmot;

64. vyzývá Komisi, aby do roku 2010 vypracovala zprávu o kabotáži a jiných faktorech 
působících v Evropské unii, které jsou příčinou cest bez nákladu a snížené účinnosti na 
vnitřním trhu;

Cestovní ruch a kulturní památky

65. vyjadřuje obavy z ohrožení kulturních památek a kulturních oblastí v Evropě extrémním 
počasím a dlouhodobými klimatickými změnami;

66. vyzývá členské státy, aby vypracovaly jednotný katalog evropských kulturních památek 
ohrožených změnou klimatu a koordinovaly tuto činnost na evropské úrovni;

67. vyzývá členské státy a jednotlivé regiony, aby v sezónních turistických oblastech, které 
jsou citlivé na změnu podnebí a nemají žádné reálné alternativy, přijaly komplexní 
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adaptační a preventivní opatření, jako je zajištění dostatečného zásobování vodou, 
ochrana před požáry lesů a buší či zlepšování ochrany pobřeží, neboť je třeba zohlednit 
hospodářský význam cestovního ruchu a nutnou infrastrukturu pro pracovní místa
a příjmy a čelit závažným hospodářským ztrátám v celém hospodářském řetězci;

68. domnívá se, že v některých regionech má další expanze smysl a je ekologicky 
ospravedlnitelná pouze tehdy, bude-li při budoucím rozvoji daných lokalit pamatováno 
také na dopady změny klimatu, které lze očekávat, jako je například vážný nedostatek 
vody a sněhu;

69. vyzývá odvětví cestovního ruchu, aby společně s orgány místní správy a se sdruženími 
podniků vyvíjelo integrované strategie snižování emisí a zvyšování energetické účinnosti
v tomto odvětví, zejména v souvislosti s dopravou a ubytováním, a aby plánovalo 
opatření na ochranu turistických zařízení před vlivy extrémních povětrnostních jevů; 

Systém obchodování s emisemi a emise z průmyslové výroby

70. vyzývá Komisi, aby dříve, než bude formulovat dalekosáhlé redukční cíle, jednak 
rozšířila systém obchodování s emisemi na další odvětví, respektive prozkoumala 
možnost změny v rozdělení zátěže mezi odvětvími v tomto systému a mimo něj, a jednak 
určila skutečný redukční potenciál jednotlivých odvětví s ohledem na uhlík vázaný
v používaných surovinách a posoudila zvláštní situaci podniků, které se účastní 
mezinárodní hospodářské soutěže;

71. požaduje, aby byla opuštěna zásada stoprocentních dražeb povolenek; soudí, že k cíli 
dospějeme snáze pomocí bezplatného přidělování povolenek až do výše stanovené na 
základě nejlepší dostupné technologie („benchmark“), neboť pouze tímto způsobem bude 
zajištěno, aby podnikům zbylo dostatečné množství kapitálu na nezbytné investice do 
zvyšování účinnosti;

72. navrhuje, aby pro projekty CDM/JI neplatil obecný, jednotný limit, ale spíše kvóty 
stanovené pro jednotlivé země; žádá sekretariát rámcové konference o klimatu, aby
v rámci jednání o smlouvě pro období po roce 2012 navrhl zpřísnit kritéria pro 
schvalování CDM/JI;

73. navrhuje Komisi, aby v diskusích o zvyšování účinnosti elektrických pohonů
a elektromotorů v průmyslových přístrojích vycházela z rozšířené koncepce, která jako 
možné kritérium ekodesignu zohledňuje i technologický potenciál motorů, jako jsou 
například regulovatelné otáčky;

Zachycování a uskladnění CO2 (CCS)

74. soudí, že právě proto, že koncepce EU je neutrální z hlediska použitých technologií, by 
diskuse o CCS měly probíhat otevřeně a bez toho, aby byl předem znám jejich výsledek;

75. domnívá se, že k vývoji technologií příští generace a k nutnému zvětšení rozsahu jejich 
užívání je třeba poskytovat značnou finanční podporu na dlouhodobý výzkum a vývoj;
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76. vyslovuje se pro podporu mezinárodní spolupráce v zájmu otevření odbytových trhů pro 
evropské technologie, zejména v nově industrializovaných zemích, které nadále spoléhají 
na své zásoby uhlí jako zdroj energie;

77. vybízí členy UNFCCC, aby CCS uznaly jako transfer technologií v rámci CDM podle 
marrákešských dohod ke Kjótskému protokolu;

78. vyzývá EU a její členské státy, aby braly vážně případný skeptický postoj či obavy 
obyvatelstva, pokud jde o používání technologie zachycování a uskladnění CO2, a aby 
nepopíraly, že existují určité logistické obtíže;

Zemědělství a živočišná výroba

79. žádá Komisi, aby otevřeně a bez předsudků posoudila možnost explicitního začlenění 
zemědělství do budoucí integrované evropské politiky na ochranu klimatu a aby zvážila 
vypracování závazných cílů snižování emisí skleníkových plynů v tomto odvětví
s využitím veškerého dostupného potenciálu;

80. poukazuje na to, že optimalizované obdělávání půdy zvyšuje obsah humusu v půdě, a že 
pokud je kultivovaná plocha lépe obhospodařována a neleží zbytečně ladem, může zajistit 
uložení mnohem většího množství uhlíku;

81. soudí, že optimalizací postupů při skladování a používání minerálních hnojiv lze výrazně 
přispět ke snížení emisí oxidu dusného; proto požaduje, aby se více hnojilo organickou 
hmotou namísto minerálních hnojiv;

82. podněcuje k vypracování ekonomických analýz, zda by určité regionální pěstební postupy 
zůstaly rentabilní i za změněných klimatických podmínek; tyto analýzy by ukázaly 
možnosti adaptace a usnadnily přechod k pěstování plodin uzpůsobených novým 
podmínkám;

83. požaduje, aby se zintenzívnil výzkum a vývoj biotechnologií v oblasti šlechtění osiva
a rostlin, zelené genové technologie a ochrany rostlin v zájmu realizace politiky na 
ochranu klimatu v zemědělství; 

84. domnívá se, že pokud má být zemědělská praxe v souladu s ochranou klimatu, je třeba 
zprostředkovávat nové poznatky o obdělávání půdy a odborné vzdělávání mladých 
zemědělců se musí věnovat otázkám klimatických změn a významu zemědělské výroby
z hlediska klimatu;

85. požaduje, aby byla přezkoumána a případně zkvalitněna skladba krmiv v odvětví výroby 
mléka a masa, čímž by se omezila tvorba metanu v bachoru přežvýkavců bez toho, aby se 
jakkoli snížila produktivita;

86. soudí, že výstavba zařízení na zpracování bioplynu z močůvky k energetickým účelům 
představuje ekonomicky i ekologicky smysluplný příspěvek k omezení emisí metanu
z živočišné výroby;

Lesy
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87. domnívá se, že cílem budoucí evropské politiky v oblasti klimatu musí být jak zachování 
tropických deštných pralesů a zbývajících boreálních lesů, tak i péče o evropské lesy
a jejich obnova;

88. zastává názor, že má-li se dosáhnout skutečného snížení emisí díky zamezení úbytku 
lesních porostů, měl by být prostřednictvím UNFCCC zřízen v lesním hospodářství trvalý 
kompenzační systém; dále požaduje, aby byla vytvořena jednoznačná ekonomická 
pobídka k udržitelnému využívání pralesů a velkých lesních ploch a tím k jejich 
zachování, přičemž užitná hodnota lesů je mnohem vyšší, pokud ji poměřujeme 
„ekologickými“ a sociálními službami, které jako celek poskytují;

89. domnívá se, že kompenzační systém by měl do určité míry obsahovat projekty CDM; 
požaduje, aby se v rámci globálního trhu s oxidem uhličitým poskytovaly také 
ekonomické pobídky k zachování komerční hodnoty lesů, a to zvláště zemím, které dosud 
disponují rozsáhlými přirozenými lesními porosty; navrhuje přezkoumat, zda je 
smysluplné zaměřovat se přitom výhradně na tropické deštné pralesy;

90. vyzývá EU, aby v zájmu trvalého zachování zejména tropických pralesů ve spolupráci
s mezinárodním společenstvím zřizovala satelitní kontrolní systémy a budovala 
potřebnou infrastrukturu; vybízí ke zřízení globálního fondu pod záštitou Světové banky,
z něhož by byla výstavba kontrolních systémů financována;

91. domnívá se, že globální kontrolní systémy na ochranu lesů budou slavit úspěch pouze 
tehdy, budou-li současně vytvořeny a dlouhodobě zajištěny nezbytné institucionální 
podmínky a správně-technická zařízení s kvalifikovaným personálem;

92. poukazuje v této souvislosti také na to, že jsou zapotřebí programy monitorování 
evropských lesů, které zjistí případné napadení lesů škůdci a umožní přijetí vhodných 
opatření na jejich ochranu;

93. zastává názor, že národní soupisy lesů členských států jsou důležitým zdrojem informací 
pro účely analýzy celkového stavu evropských lesů a jejich významu jako úložiště CO2;  
vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy při zpracovávání a vyhodnocování 
získaných údajů;

Ochrana půdy

94. doporučuje rozšířit vědecký výzkum v oblasti půd a více sledovat jejich stav, aby se 
omezila eroze a ztráta využitelných ploch;

95. vyzývá členské státy, aby zahájily politiku ochrany půdy prostřednictvím vhodných 
metod obdělávání s ohledem na význam, jaký mají pro úrodnost půdy organické látky
v ní uložené, na schopnost půdy zadržovat vodu a na její funkci jako úložiště uhlíku;

96. poukazuje v této souvislosti na význam ekosystémového přístupu pro eliminaci či 
omezení eroze půdy, desertifikace a šíření pouští, invazí cizích druhů a výskytu požárů;

Vodní hospodářství
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97. domnívá se, že klíčem k úspěšnému zvládnutí dopadů změny klimatu na dostupnost 
vodních zdrojů je strategické plánování a integrované vodní hospodářství, které vycházejí 
ze současných a budoucích potřeb;

98. domnívá se, že součástí integrovaného vodního hospodářství by měly být strategie
k racionalizaci a omezení spotřeby vody; mělo by se rovněž věnovat možnosti 
zachycování a ukládání dešťové vody v přírodních nebo umělých rezervoárech a zabývat 
se rizikem a negativními dopady suchých období;

99. vyzývá Komisi, aby v rámci vodohospodářské činnosti zajišťovala důležitou přeshraniční 
koordinaci, zejména formou budování sítí a poskytováním finančních prostředků na 
výzkum inovativních technologií v oblasti odsolování mořské vody, zavlažovacích 
systémů, spotřeby vody v zemědělství a ve městech a podpory pilotních projektů na 
zmírnění následků suchých období nebo záplav;

Rybolov

100.zdůrazňuje, že současná rybolovná praxe dále snižuje odolnost populací ryb a jiných 
mořských živočichů vůči následkům změny klimatu;

101.důrazně se hlásí k názoru, že pro zlepšení správy mořských oblastí a zdrojů a pro zvýšení 
její udržitelnosti je nezbytný souhrnný rámcový plán pro moře, o němž se hovoří ve 
směrnici o mořské strategii; varuje, že se jinak může stát, že evropské chráněné mořské 
oblasti zůstanou posledními oázami biologické rozmanitosti v pustém a prázdném 
oceánu;

102.vítá rozhodnutí Komise zvýšit odolnost rybích populací i celého mořského ekosystému 
tím, že se kvóty odlovu v průmyslovém rybolovu budou stanovovat podle kritérií 
udržitelnosti;

103.domnívá se, že změny životního prostředí v důsledku změny klimatu mohou vést k tomu, 
že bude nutné hledat nové lokality pro akvakultury, což bude mít pro postižená místa 
negativní hospodářské důsledky; varuje však, že přemístění akvakultur může mít 
negativní důsledky pro dané ekosystémy, a požaduje proto, aby byla stanovena povinnost
provádět posouzení dopadů;

Odpadové hospodářství a řízení zdrojů

104.považuje hierarchii odpadů za leitmotiv evropské politiky v této oblasti, avšak 
upozorňuje, že z hlediska ochrany klimatu nevede rigidní uplatňování této hierarchie 
vždy k požadovaným výsledkům;

105.konstatuje, že nejlepší možností, jak omezit přímé emise z odvětví odvozu odpadu, je 
odpady nevytvářet, například nižší spotřebou balicího materiálu;

106.zdůrazňuje, že k zamezení přímých emisí ze skládek odpadu značnou měrou přispívá 
předběžné biologické třídění a recyklace materiálu;
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107.soudí, že mají-li se omezit přímé emise z odvětví odpadů, je rozumné bránit tomu, aby se 
odpady převážely na dlouhé vzdálenosti; domnívá se, že přeshraniční převozy odpadu
v EU by se měly omezit na menší regiony; je toho názoru, že z EU by se měl přestat 
vyvážet recyklovatelný materiál, aby nedocházelo k „exportu emisí“ a aby v EU 
zůstávaly cenné suroviny;

108.zastává názor, že ve střednědobém horizontu by měly členské státy po určitém 
přechodném období („phasing out“) zcela přestat ukládat netříděný odpad z domácností
na skládky, neboť lepším využíváním stávajících systémů recyklace nebo rozvojem zcela
nových systémů se zkvalitní celé zpracování odpadu a na základě současné techniky bude 
možno využít dostupného potenciálu pro snižování emisí skleníkových plynů; požaduje 
proto, aby se na skládkách povinně zachycoval unikající metan, který by se využíval
k výrobě tepla;

109.soudí, že energetické využití předběžně tříděných odpadů s následnou kombinovanou 
výrobou tepla a energie při striktních kontrolách emisí je jednou z možností, jak lze
s vysokou účinností získávat energii zpět; této možnosti lze spolehlivě využít ke 
snižování nepřímých emisí skleníkových plynů a k nahrazení fosilních paliv;

110.domnívá se, že v kontextu jednání o dohodě pro období po roce 2012 a v souvislosti se 
zapojením třetích zemí představuje systematické přenášení evropských norem v oblasti 
zpracování odpadu jednu z možností, jak spojovat cíle rozvojové politiky (jako je 
zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí) s novými hospodářskými 
příležitostmi a s pozitivním přínosem ke globální ochraně klimatu;

111.vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by odvětví odpadového hospodářství mohlo být 
začleněno do systému obchodování s emisemi a zda je slučitelné s projekty CDM;

Adaptační opatření

112.připomíná své požadavky, které vyslovil ve výše uvedeném usnesení k zelené knize 
Komise „Přizpůsobení se změně klimatu – možnosti pro postup EU“ a očekává výsledky 
procesu veřejných konzultací, které Komise oznámí na konci roku 2008;

113.opět proto zdůrazňuje, že je nutno brát náležitý ohled na zásadu subsidiarity, protože 
orgány regionální a místní správy v Evropě jsou v lepší pozici, aby mohly v reakci na své 
vlastní zkušenosti s dopady změny klimatu učinit odpovídající politické kroky;

114.znovu zdůrazňuje nutnost promyšlenosti a komplexní koordinace adaptačních opatřeních
na úrovni EU; rovněž je třeba zkoumat případné synergie mezi těmito opatřeními; 
opakuje svůj požadavek, aby byl vytvořen celounijní rámec pro plánování adaptačních 
opatření;

Zdraví

115.zdůrazňuje, že EU hraje úlohu koordinátora, zejména při vytváření systémů včasného 
varování v případě veder, dlouhých období mrazu a záplav a při zlepšování 
systematického shromažďování údajů o zdraví, nemocech, počasí a životním prostředí;
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116.mezi možnými opatřeními vyzdvihuje zvýšení připravenosti na přírodní pohromy, 
posílení veřejného zdravotnictví a nouzové péče, podporu opatření v oblasti zdraví ve 
všech sektorech a osvětová opatření, jako je například poskytování informací o nových 
zdravotních rizicích a vydávání varování a konkrétních pokynů k expoziční profylaxi;

Růst a zaměstnanost

117.zastává názor, že v globálním úsilí o vytvoření ekonomiky s nízkými emisemi má Evropa 
skvělou výchozí pozici a měla by této situace využít k tomu, aby vyvolala inovační vlnu, 
která povede k vytvoření nových, konkurenceschopných podniků a pracovních míst
v oblasti čistých technologií zcela ve smyslu Lisabonské strategie;

118.varuje před tím, abychom kvůli příliš pesimistickému vidění nepřišli o ekonomické 
příležitosti, které změna klimatu a politická opatření k jejímu zmírnění představují,
a neprohráli tak v globální soutěži o účinnost, inovace, suroviny, technologie budoucnosti
a trhy;

119.domnívá se, že potenciálu růst a zvyšování zaměstnanosti bude možné plně využít pouze 
tehdy, pokud bude současně zajištěn přístup na trhy a odbourány byrokratické překážky, 
které stojí v cestě aplikaci dostupných technologií;

120.vyzývá členské státy, aby posoudily slučitelnost stávajících předpisů s cíli v oblasti 
politiky ochrany klimatu a aby vytvořily systémy pobídek, které usnadní přechod na 
ekonomiku s nízkými emisemi CO2;

121.vyzývá sociální a tarifní partnery v členských státech, aby společně vyvíjely ekonomické 
strategie pro jednotlivá odvětví, aby zjistily, kde existuje potenciál, jenž může být 
strategicky využit;

Podpora technologií budoucnosti

122.domnívá se, že k zajištění zdrojů pro budoucí generace je třeba v rámci integrované 
evropské politiky v oblasti klimatu vytvořit a začít uplatňovat přístup, který spojuje úsilí
o snížení emisí s nezávislým procesem technologických inovací, 

123.navrhuje, aby se integrovaná evropská politika v oblasti klimatu zabývala návrhy na 
zřízení základních mechanismů pobídek a přijetí podpůrných opatření, aby mohly být 
uplatněny nezbytné technické inovace, sníženy běžné výdaje na drahé, avšak nové 
technologie a v budoucnu stanoveny a dosaženy přísnější redukční cíle;

124.navrhuje proto paralelní opatření, jako je účast ekonomů, inženýrů a soukromých podniků 
na institucionalizovaném paralelním procesu „Kjóto plus“, který by byl obdobou úspěšné 
metody na ochranu ozónové vrstvy podle Montrealského protokolu;

125.požaduje, aby byl zřízen evropský fond pro ochranu klimatu nebo obdobné fondy
v členských státech, které by byly financovány z výnosů z aukcí v rámci systému 
obchodování s emisemi; domnívá se, že tímto způsobem by mohl vzniknout kapitálový 
fond k financování budoucí klimatické politiky, jejíž konkrétní kroky a příslušné 
investiční potřeby lze plánovat jen v omezené míře;
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126.navrhuje použít tento kapitálový fond na kapitálových trzích, aby se umožnil zpětný tok 
kapitálu k hospodářským subjektům a aby bylo možno investovat či reinvestovat do 
technologií budoucnosti; otázka, jaké technologie by se měly v budoucnu používat za 
účelem dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů ochrany klimatu, by se tedy 
přenechala trhu, místo aby se stanovovala zákonem;

127.vyzdvihuje význam 7. rámcového programu pro vývoj čistých forem energie a vyzývá 
Radu a Komisi, aby této prioritě vyjádřily podporu i v následujících rámcových 
programech výzkumu;

Inteligentní počítačové systémy a informační a komunikační technologie

128.navrhuje příštím předsednictvím Rady, aby jedním z hlavních bodů svého funkčního 
období učinily progresivní téma informačních a komunikačních technologií a jejich 
význam pro zmírnění změny klimatu a pro adaptaci na ni;

129.vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly testování, validaci, zavádění a další 
šíření metod využívajících počítače a IKT, a to v zájmu zlepšení energetické účinnosti –
zejména zkvalitnění elektrických sítí, výstavby budov s optimálním využitím energie
a používání inteligentnějšího osvětlení – ve spolupráci s průmyslem, spotřebiteli, úřady, 
vysokými školami a výzkumnými institucemi;

Financování a rozpočtové otázky

130.zastává názor, že finanční politika EU by se měla angažovat jak v hlavních oblastech, 
kterými jsou podpora a vývoj technologií boje proti změně klimatu a související 
rozvojová pomoc, tak i v oblasti podpory přeshraničních adaptačních opatření, zvyšování 
účinnosti a pomoci v případě přírodních pohrom, a to v souladu se zásadou solidarity EU;

131.vyzývá Komisi, aby sestavila soupis všech platných finančních nástrojů s uvedením jejich 
významu pro evropské cíle ochrany klimatu a aby na základě tohoto „klimatického 
auditu“ vypracovala návrhy pro budoucí finanční rámce, aby jednotlivé položky rozpočtu 
mohly být upraveny v závislosti na požadavcích klimatické politiky;

132.vyzývá Radu, aby se zabývala problémem nevyužitých účelově vázaných prostředků
v rozpočtu EU a aby tyto prostředky případně vyčlenila na ochranu klimatu;

133.dává podnět k tomu, aby jako rozpočtový orgán společně s Radou učinil změnu klimatu
a opatření k jejímu zmínění v příštím finančním výhledu nejvyšší prioritou;

Výchova, vzdělávání a osvěta

134.vyzývá příslušná místa členských států, aby vytvářela nové vzdělávací profily a aby 
vzdělávání v praktických učňovských oborech i odborné vzdělávání a vysokoškolské 
studium přizpůsobovala požadavkům, jež na zaměstnanost klade transformace 
ekonomických struktur, kterou změna klimatu a její dopady dále urychluje;

135.soudí, že je naléhavě nutné, aby se úspory energie, energetická účinnost a využití 
obnovitelných zdrojů energie dostaly více do běžného povědomí občanů, a požaduje 
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proto stanovení obecných, jednoduchých norem účinnosti ve všech oblastech 
každodenního života;

136.vyzývá členské státy, aby společně s elektroenergetickými podniky zahájily dialog
s občany, v jehož rámci by se snažily přesvědčit veřejné mínění o tom, že z hlediska 
energetické a klimatické politiky je nutné modernizovat elektrárny na fosilní paliva za 
účelem zvyšování jejich účinnosti; v této souvislosti by měly rovněž vést diskusi
o technologii zachycování a uskladnění CO2 (CCS);

137.poukazuje na úspěch projektů uskutečněných v rámci Evropského týdne mobility, jako 
byl například „den bez aut“; zdůrazňuje, že občanům je třeba poskytnout podněty
k přemýšlení o jejich městské mobilitě, aby se jako účastníci městské dopravy kriticky 
zamýšleli nad svými zvyky; pojem „individuální mobility“ by se přitom neměl omezovat 
jen na užívání vlastních osobních automobilů, ale měl by být rozšířen na všechny formy 
individuální přepravy ve městech a příměstských oblastech, jako je chůze – jízda na kole 
– sdílení vozidel – systém spolujízd – taxi a veřejná hromadná doprava;

138.vítá vznik sdružení největších světových měst v rámci skupiny C40, a to zejména proto, 
že tato iniciativa umožňuje vyměňovat si informace o osvědčených lokálních opatření ke 
snižování emisí skleníkových plynů na globální úrovni a vzájemně se učit;

139.zdůrazňuje zejména, že je nutné poskytovat informace občanům v místě jejich bydliště, 
konzultovat s nimi a zapojit je do rozhodovacích postupů; vybízí městská centra
a rozsáhlé příměstské oblasti, aby se zaměřily na konkrétní redukční cíle a aby tyto cíle 
realizovaly pomocí inovativních lokálních programů financování;

140.navrhuje orgánům místní a regionální správy, okresním, městským a obecním úřadům,  
především však veřejným institucím, školám a zařízením péče o děti a mládež, aby 
organizovaly „soutěže v úsporách energie“, které zvýší povědomí veřejnosti
o možnostech úspor a povede k zapojení občanů a k jejich výchově;

141.navrhuje Komisi, aby vyhlásila „evropský rok účinného využívání zdrojů“, jehož 
prostřednictvím by byli občané na všech úrovních politik vedeni k tomu, aby si více 
uvědomovali nutnost efektivněji využívat zdroje; v rámci této iniciativy by měla být 
změna klimatu využita jako impulz k zahájení intenzivní diskuse o dostupnosti zdrojů a 
o jejich využívání;

142.zastává názor, že EU by měla usilovat o to, abychom si lépe uvědomovali, že přístup
k pitné vodě v dostatečném množství vůbec není samozřejmostí;

143.domnívá se, že reklama a poskytování informací o produktech je důležitým nástrojem pro 
zvyšování informovanosti spotřebitelů o ekologických nákladech spotřebního zboží a pro 
změnu konzumního chování; varuje však před „greenwashingem“ a vyzývá národní
i evropské průmyslové svazy, aby vypracovaly reklamní kodex pro svůj sektor, který by 
odsoudil klamavou reklamu a uvádění nepravdivých údajů o vlivech produktů na životní 
prostředí a vedl k dodržování platných evropských předpisů o reklamě;

144.považuje za důležité, aby se v rámci dialogu s občany a s maloobchodními podniky 
propagovaly zejména regionální a sezónní produkty; u masných produktů by se přitom 
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měly uvádět informace o použitém způsobu výroby, které spotřebitelům pomohou při 
rozhodování a upozorní je na klimatické dopady intenzivní živočišné výroby;

145.považuje za vážný problém, že obyvatelstvo není dostatečně informováno o opatřeních 
boje proti změně klimatu; žádá proto EU, její členské státy a regionální a komunální 
orgány a instituce, aby společně s tiskem, rozhlasem a internetovými médii zkoncipovaly
a zrealizovaly celoevropskou informační kampaň o příčinách a dopadech změny klimatu
a úbytku zdrojů; tato kampaň by se soustředila na to, jakým způsobem může každý 
jednotlivec změnit své každodenní chování, a lépe a srozumitelněji by prezentovala 
činnost evropských a vnitrostátních orgánů na přípravě opatření proti změně klimatu;

146.vítá iniciativy velkých podniků, které za účasti svých zaměstnanců i drobných dodavatelů 
plní vlastní redukční cíle a které pomocí svých komunikačních strategií propagují ve 
veřejnosti udržitelné způsoby výroby a spotřeby; vybízí průmyslové svazy v členských 
státech a na evropské úrovni, aby kladly důraz na udržitelnou podnikatelskou praxi jako 
na zvláštní konkurenční výhodu;

2050 – Budoucnost začíná dnes

147.zdůrazňuje, že změně klimatu a jejím dopadům je třeba čelit politickými opatřeními
s dlouhodobou perspektivou a že strategická rozhodnutí, z nichž tato opatření vycházejí, 
je nutno realizovat koherentním způsobem a nepodřizovat je krátkodobým politickým 
cílům;

148.zdůrazňuje, že nesmíme kapitulovat před složitostí problému změny klimatu, ale naopak 
musíme být schopni udávat směr politického, ekonomického a společenského vývoje
a musíme mít jasnou vizi a pevné odhodlání, abychom dokázali tvůrčím způsobem 
reagovat na ekonomické, ekologické a sociální výzvy, které před nás klade dnešní doba 
převratných změn v energetických a klimatických politikách, jejímž symptomem je 
probíhající úbytek nerostných surovin;

149.upozorňuje na to, že v souladu s myšlenkou, na níž je Evropská unie vystavěna, musíme 
činit rozhodnutí také z přesvědčení o jejich nezbytnosti a správnosti a chopit se jedinečné 
příležitosti, díky níž můžeme strategickými rozhodnutími formovat budoucnost naší 
společnosti;

o

o o
150.pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 

členských států a sekretariátu UNFCCC s žádostí o jeho předání všem stranám této 
úmluvy, které nejsou členskými státy EU, a pozorovatelům uvedeným v této úmluvě.
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PŘÍLOHA A :
VÝBĚR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

S POZITIVNÍM VLIVEM NA KLIMA

Platné právní předpisy:
- Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním 

dusičnany ze zemědělských zdrojů1,

- Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin2 a související právní akty,

- Směrnice Rady 93/12/EHS ze dne 23. března 1993 o obsahu síry v některých kapalných 
palivech3 a související právní akty,

- Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování 
znečištění4 a související právní akty,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS5 a související právní 
akty,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky6,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení 
emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení7
a související právní akty,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002
o energetické náročnosti budov8,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření 
systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
a o změně směrnice Rady 96/61/ES9 a související právní akty,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES ze dne 16. prosince 2003, kterou 
se mění směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 
nebezpečných látek10,

                                               
1 Úř. věst.. L 375, 31.12.1991, s. 1.
2 Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 81.
4 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.
5 Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.
6 Úř. věst. L327, 22.12.2000, s. 1.
7 Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1.
8 Úř. věst. L 1, 4.1.2003 s. 65.
9 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s 32.
10 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s 97.
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- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se 
mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech1,

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, 
kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení)2,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005
o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a 
o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES
a 2000/55/ES3,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích
z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS4

a související právní akty,
- Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006

o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)5,

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách
a údržbě vozidel6 a související právní akty.

                                               
1 Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 26.
2 Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.
3 Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.
4 Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 12.
5 Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
6 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
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Navržené právní akty:

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES 
tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství  (2008/0013 (COD)) (KOM(2008) 16 v konečném 
znění)

– Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise 
skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2020 (2008/0014 (COD)) (KOM(2008) 17
v konečném znění)

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu 
uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 {KOM(2008) 30
v konečném znění} {SEK(2008) 54} {SEK(2008) 55} /* KOM/2008/0018 v konečném 
znění – COD 2008/0015 */ (KOM(2008) 18 v konečném znění)

– Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie
z obnovitelných zdrojů {KOM(2008) 30 v konečném znění} {SEK(2008) 57} 
{SEK(2008) 85} /* KOM/2008/0019 v konečném znění. – COD 2008/0016 */ 
(KOM(2008) 19 v konečném znění)

– Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní 
normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke 
snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel /* KOM/2007/0856 v konečném 
znění – COD 2007/0297 */ (KOM(2007) 856 v konečném znění)
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PŘÍLOHA B :
USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU O ZMĚNĚ KLIMATU A ENERGETICE

– Usnesení ze dne 17. listopadu 2004 o strategii EU na konferenci v Buenos Aires o změně 
klimatu (COP-10)1, 

– Usnesení ze dne 13. ledna 2005 o závěrech konference v Buenos Aires o změně klimatu2,

– Usnesení ze dne 12. května 2005 k semináři vládních expertů o změně klimatu3,

– Usnesení ze dne16. listopadu 2005 k tématu Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně 
klimatu4,

– Usnesení ze dne 18. ledna 2006 o změnách klimatu5,

– Usnesení ze dne 1. června 2006 o energetické účinnosti aneb Méně znamená více – Zelená 
kniha6,

– Usnesení ze dne 4. července 2006 o omezování dopadu letectví na změnu klimatu7,

– Usnesení ze dne 26. října 2006 ke strategii Evropské unie pro konferenci o změně klimatu
v Nairobi (COP 12 a COP/MOP 2),8

– Usnesení ze dne 14. prosince 2006 o Evropské strategii pro udržitelnou, 
konkurenceschopnou a bezpečnou energii – Zelená kniha9,

– Usnesení ze dne 14. února 2007 o změně klimatu10,

– Usnesení ze dne ...o založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou unií
a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy 
(2008/2131(INI))11.

                                               
1 Úř. věst. C 210 E, 18.8.2005, s. 81.
2 Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 144.
3 Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 384.
4 Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 120.
5 Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 182.
6 Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 273.
7 Úř. věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 119.
8 Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 439.
9 Úř. věst. C 317 E, 23.12.2006, s. 876.
10 Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 344.
11
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Be the change you want to see in the world
Mahátma Gándhí

Zřízení dočasného výboru pro změnu klimatu je reakcí Evropského parlamentu na 
problematiku změny klimatu a jeho příspěvkem k tomu, aby se toto téma stalo jednou z priorit 
evropské a mezinárodní agendy. Zřízení dočasného výboru pro změnu klimatu bylo navrženo 
konferencí předsedů Parlamentu dne 19. dubna 2007; dne 25. dubna bylo na plenárním 
zasedání přijato příslušné zřizovací rozhodnutí a dne 22. května 2007 pořádal nový dočasný 
výbor svou ustavující schůzi. Dne 18. února 2008 Parlament rozhodl o prodloužení mandátu 
dočasného výboru až do 9. února 2009. Dne 21. května 2008 byla v plénu přijata předběžná 
zpráva výboru CLIM týkající se vědeckých údajů o změně klimatu a závěrů a doporučení pro 
rozhodovací proces.
Nyní předložená závěrečná zpráva obsahuje doporučení pro budoucí integrovanou politiku 
EU na ochranu klimatu, která vytvoří podmínky pro bezuhlíkové hospodářství, a má za cíl 
koordinovat společný postoj EP s ohledem na jednání o budoucí mezinárodní dohodě
o klimatických změnách.
Zpráva byla vypracována na základě všech informací, které výbor CLIM shromáždil při své 
činnosti. Vychází z předpokladu, že dnes již panuje fundovaný vědecký konsenzus o úloze, 
které ve světovém klimatu hrají antropogenní emise skleníkových plynů, a že z dostupných 
analýz rizik vyplývá, že je naléhavě třeba začít jednat.
Zpravodaj je přesvědčen o tom, že v boji proti změně klimatu neexistuje žádné jednoduché, 
všeobecně platné řešení. Problémy, před nimiž stojí politika ochrany klimatu, lze totiž řešit 
pouze dramatickým zvyšováním účinnosti a zlepšováním správy zdrojů. Současně však 
musíme být připraveni na to, že budeme muset kráčet novými, neznámými cestami. Nejde 
přitom o přirozené změny klimatických poměrů nebo jejich kolísání, nýbrž o člověkem 
způsobený nárůst globální průměrné teploty, jehož příčinou je životní styl, který přírodními 
zdroji plýtvá, místo aby je zachovával. Tento životní styl je v rozporu s udržitelným 
rozvojem, nebuť udržitelný rozvoj uspokojuje potřeby dnešní generace, aniž by omezoval 
možnosti generací, jež přijdou po nás.

Závěrečná zpráva je rozdělena do 23 tematických oddílů:

1. Základní principy politiky klimatu

Principy a zásady, které jsou základem závěrečné zprávy dočasného výboru pro změnu 
klimatu, vycházejí z postoje, který Evropský parlament ve svém nynějším šestém volebním 
období vyjádřil již ve 13 usneseních zabývajících se změnou klimatu. V těchto usneseních je 
důraz kladen zvláště na to, že změnu klimatu je třeba chápat jako horizontální politiku, na niž 
je nutno brát při přípravě všech legislativních návrhů. 
V prvé řadě sem patří dohodnuté a poté mnohokrát potvrzené ústřední cíle, kterými je snížení 
globální změny klimatu na 2 °C, snížení emisí o 20 % do roku 2020 (případně o 30 %, pokud 
se k obdobnému snížení emisí zaváží i jiné průmyslové státy) nebo o 60–80 % do roku 2050 
oproti roku 1990.
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V mezinárodním boji proti globálnímu oteplování hraje Evropská unie vůdčí úlohu, která je 
součástí její identity a která představuje závazek vůči evropským občanům, že své 
střednědobé a dlouhodobé cíle ochrany klimatu bude nejen formulovat, ale také plnit 
prostřednictvím prozíravých politických kroků. Proto je třeba, aby se současné i příští 
zastupitelské orgány i jednotliví zástupci evropských občanů těmito zásadami klimatické 
politiky vždy řídili a aby nepolevovali při plnění nevyhnutelných cílů ochrany klimatu.

2. Mezinárodní rozměr

Jednání o smlouvě pro období po roce 2012 musí být úspěšně ukončena na klimatické 
konferenci v Kodani na konci roku 2009 (COP 15), aby nevznikla prodleva mezi prvním
a druhým obdobím závazků. Mezinárodní angažmá je důležité i proto, že změna klimatu může 
vést k dalšímu zostřování mezinárodních vztahů v oblastech, kde riziko konfliktu existuje již 
nyní, například v důsledku migrace související se změnami v životním prostředí, v důsledku 
ztráty půdy a hraničních sporů v souvislosti se záplavami a posouváním pobřežní linie do 
vnitrozemí a kvůli konfliktům o ovládnutí přírodních zdrojů vyvolaným zmenšováním 
zemědělských ploch či zhoršujícím se nedostatkem vody,

3. Energie

Podle studie World Energy Outlook je v celosvětovém měřítku nejdůležitějším zdrojem 
primární spotřeby energie ropa s 35 % ; druhé místo zaujímá uhlí s 25 % a třetí místo zemní 
plyn s 21 %. Podle spolehlivých zdrojů a předpovědí bude do roku 2020 i později poptávka po 
energii ve světě a Evropě výrazně stoupat. Mezinárodní energetická agentura tedy očekává, že 
se světová spotřeba energie zvýší do roku 2030 o nejméně 60 %. S tím také rostoucí měrou 
souvisí problém geografického rozdělení, neboť v důsledku rostoucí poptávky po energii
v nově industrializovaných zemích se bude v příštích letech dále hrotit soupeření o přístup
k fosilním zdrojů energie, zejména proto, že doba levných a snadno dostupných fosilních 
paliv se již chýlí ke konci.
Mají-li být tyto rostoucí potřeby uspokojeny, musí mezinárodní společenství vyřešit řadu 
velice obtížných úkolů. Nezdá se přitom pravděpodobné, že by bylo možné pokrýt zvyšující 
se poptávku po energii, kterou vyvolá růst světové populace, pouhým zvyšováním energetické 
účinnosti. Strukturu energetických systémů a skladbu energetických zdrojů v nadcházejících 
desetiletích proto budou formovat investiční rozhodnutí, která budou přijata v několika 
příštích letech.

4. Biopaliva

Současná politika v oblasti biopaliv vyústila v konflikt mezi jednotlivými cíli, totiž konflikt 
mezi problémem nedostatku potravin a růstu jejich cen na jedné straně a rostoucí poptávkou 
po energii a hledáním alternativních paliv na straně druhé. Otázka, jak by měla vypadat 
udržitelná politika v oblasti biopaliv, je tedy stále naléhavější. Měli bychom se zaměřit na 
stanovení kritérií udržitelnosti pro výrobu biopaliv první generace a na podporu vývoje 
biopaliv druhé generace bez jakéhokoli ideologického zabarvení.



PR\728472CS.doc 37/69 PE407.892v01-00

CS

5. Energetická účinnost

Dostupné vědecké údaje hovoří jasnou řečí: 40 % veškeré spotřeby energie připadá na 
spotřebu v budovách, a to znamená, že 33 % všech emisí skleníkových plynů pochází ze 
zastavených ploch. Budovy (ať už obytné, komerční nebo veřejné) však mají obrovský 
potenciál k nákladově efektivnímu snižování emisí CO2, kterého je možné dosáhnout 
modernizací tepelné izolace, topných resp. chladicích systémů, elektrospotřebičů
a klimatizace. Ústřední význam má především otázka, jaké pobídky k realizaci těchto 
rozsáhlých modernizačních opatření lze vytvořit.

6. Mobilita a logistika

Ačkoli hlavním cílem dopravní politiky EU je odstranění vazby mezi obecným hospodářským 
růstem a růstem dopravy, roste poptávka po dopravních službách rychleji než hrubý domácí 
produkt. Podíl emisí z dopravy na celkových emisích skleníkových plynů v EU, který je 
značný již nyní, se tak dále zvyšuje. V současné době připadá na dopravu přibližně třetina 
konečné spotřeby energie v EU, přičemž toto odvětví závisí téměř výhradně (z 97 %) na 
palivech vyráběných z ropy (benzinu a naftě).
Městská mobilita sice přímo souvisí s individuální kvalitou života, ale zároveň je to právě 
individuální doprava ve městech, která výrazně přispívá k emisím skleníkových plynů a jiným 
ekologickým problémům, jako je znečištění ovzduší a hluk. Místo aby městská mobilita 
kvalitu života občanů zvyšovala, spíše ji v důsledku svých negativních vlivů na zdraví 
snižuje, někdy i výrazně.
Ani zde se nesmíme nechat odstrašit velikostí problému: evropské cíle ochrany klimatu, podle 
nichž mají být emise CO2 sníženy do roku 2020 o nejméně 20 % oproti roku 1990
a energetická účinnost současně zvýšena o 20 %, musí být splněny také v odvětví dopravy.
Společně musíme nalézt odpověď na otázku, jakou cestou bude možné evropský hospodářský
a společenský model, jehož základem je snaha zajistit mobilitu a dostupnost osob, zboží
a nákladu s důrazem na časovou efektivitu, uvést v soulad s nutností efektivně využívat 
přírodní zdroje v zájmu udržitelného rozvoje.

7. Cestovní ruch a kulturní památky

Podle UNESCO je působením klimatických změn ohrožena jedna desetina všech světových 
kulturních památek a kulturních oblastí. V Evropě je odvětví cestovního ruchu postiženo 
velmi těžce, protože Evropa je podle Světové turistické organizace (UNWTO) 
nejvýznamnější turistickou oblastí světa, na niž v roce 2006 připadalo 55 % všech světových 
turistických cest. Je známo, že změna klimatu může způsobit změny v turistických trasách, 
které mohou postiženým prázdninovým regionům přinést značné ekonomické problémy.

8. Systém obchodování s emisemi a emise z průmyslové výroby

Evropský systém obchodování s emisemi je jedinečným nástrojem k dosažení cílů snižování 
emisí při co nejvyšší efektivitě. První mezinárodní systém obchodování s emisními právy 
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nabyl účinnosti dne 1. ledna 2005 a jako první systém tohoto druhu na světě slouží také jako 
vzor pro naše mezinárodní partnery.
Dne 23. ledna 2008 předložila Komise návrh směrnice, kterou se systém obchodování
s emisemi mění. Při formulaci dalších redukčních cílů pro obchodování s emisemi musí být 
ovšem zvláště zohledněny investiční cykly (dostupnost nových výrobních postupů, potřeba 
kapitálu, časová složka).

9. Zachycování a uskladnění CO2 (CCS)

Mezinárodní energetická agentura očekává, že světová spotřeba energie se do roku 2030 zvýší
o nejméně 60 %. Již dnes pochází 24 % emisí CO2 členských států EU z uhelných elektráren.
Otázkou není ani tak to, jak naplánovat opuštění uhelné energetiky, ale spíše jak začít 
používat „čisté uhlí“.
Světová rada OSN pro změnu klimatu (IPCC) vyslovila ve své zvláštní zprávě o CCS z roku 
2005 („IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage“) názor, že technologie 
zachycování a uskladnění CO2 by mohla do konce století vést ke snížení emisí skleníkových 
plynů o 15 až 55 % a mohla by být doplňkem k rozvoji obnovitelných zdrojů energie.
Náklady a rizika však zatím převažují nad hospodářskými výhodami. Zařízení CCS například 
potřebují přísun energie, takže aby elektrárna vybavená touto technologií vyrobila stejné 
množství elektřiny, vyžaduje o 10 a 40 % více primární energie.
Nevyřešena zůstává také řada otázek souvisejících s úložišti: CO2 může být skladován
v hloubce nejméně 800 metrů, v níž se plyn dostává do stavu podobného kapalnému 
skupenství, a jako úložiště mohou sloužit téměř či úplně vyčerpaná ropná a plynová pole,
solné vrstvy hornin nebo podzemní solná jezera. Zkoumá se také možnost skladovat CO2
v mineralizované formě. Vždy však existuje riziko, že úložiště budou porušena a CO2 z nich 
bude v menším nebo náhle i větším množství postupně unikat do ovzduší. Kromě toho není
k ukládání CO2 vhodná každá půda. Vážně je třeba brát i to, že veřejnost může mít vůči 
aplikaci technologie zachycování a skladování CO2 skeptický postoj. Celkově je třeba, aby 
diskuse o CCS probíhaly bez toho, aby byl předem znám jejich výsledek, neboť koncepce EU 
je z hlediska použitých technologií neutrální.

10. Zemědělství a živočišná výroba

Změna klimatu staví evropské i světové zemědělství před mnohé úkoly, které jsou všechny 
stejně závažné. V prvé řadě musí zemědělství snížit své emise a rozvinout strategie adaptace 
na měnící se klimatické podmínky. Jako výrobce biomasy a materiálu pro biopaliva je 
zemědělství dodavatelem základních výchozích produktů pro obnovitelné zdroje energie.
Kromě toho však musí vyrábět dostatek potravy pro stále rostoucí světovou populaci. V tomto 
ohledu má rozhodující význam také živočišná výroba: podle prognóz Světové organizace pro 
výživu (FAO) se do roku 2050 zvýší výroba masa z dnešních 229 milionů tun na 465 milionů 
tun a výroba mléka z dnešních 580 milionů tun na 1043 milionů tun. Znamená to tedy, že 
živočišná výroba roste rychleji než ostatní zemědělská odvětví. Živočišná výroba v celém 
svém hospodářském řetězci zároveň způsobuje 18 % globálních emisí skleníkových plynů,
a tedy více, než kolik vytváří dopravní sektor!
Je nesporné, že změny v zemědělské praxi, evropské předpisy v oblasti životního prostředí
a poslední strukturální reformy společné zemědělské politiky, které se zvýšenou měrou 
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orientují na udržitelnost, nepřímo vedou ke snižování emisí díky lepšímu využívání 
dostupných zdrojů. Nesmíme však zapomínat na to, že pro zemědělství nebyly stanoveny 
specifické cíle ochrany klimatu a že rovněž chybí systémy pobídek, které by umožnily využít 
již existujícího mitigačního potenciálu. Jako je tomu i v jiných sektorech, nabývá na významu 
moderní vzdělávací profil se složkou zaměřenou na ochranu klimatu. Pokud má zemědělská 
praxe být v souladu s ochranou klimatu a pokud má zemědělství dostát požadavkům, které na 
ně klade změna klimatu a živočišná výroba, je nutno zprostředkovávat nové poznatky
o obdělávání půdy a je zapotřebí, aby se otázkám klimatických změn a významu zemědělské 
výroby z hlediska klimatu více věnovalo odborné vzdělávání mladých zemědělců.

11. Lesy

Lesy mají pro biosféru bezesporu velký význam – pokrývají přes 30 % povrchu pevnin a žijí
v nich více než dvě třetiny všech druhů. Kromě toho lesy pohlcují kolem 30 % ročních emisí 
skleníkových plynů a hrají tedy při omezování změny klimatu významnou úlohu. Přesto jako 
celek – navzdory mnoha funkcím, které plní v globálním ekosystému – nemají žádnou tržní 
hodnotu. Navíc je nejméně jedna třetina světových lesních porostů postižena následky změny 
klimatu. Celkově tedy jde o to, abychom si uvědomili, jaké ekologické služby lesy poskytují
a jaké jsou jejich sociální funkce. Řečeno trochu lidově: les je víc než součet jeho stromů.

12. Ochrana půdy

Půda je nejdůležitější prostorovou podmínkou hospodářské činnosti. Je základem pro výrobu
90 % veškeré lidské potravy, veškerého krmiva pro hospodářská zvířata a všech textilií
a paliv. Evropské půdy jsou v důsledku zvyšujících se a často protikladných nároků, které 
pocházejí prakticky ze všech hospodářských odvětí – ze zemědělství, soukromých 
domácností, průmyslu a drobného podnikání, dopravy a cestovního ruchu – vystaveny 
nevratným škodlivým procesům více než kdykoli dříve. Ke těmto procesům patří zakrývání 
půdy, eroze, pokles obsahu organických látek, znečištění, zasolování, utužování, úbytek 
biologické rozmanitosti v půdě, zakrytí, záplavy a sesuvy.
Mezi změnou klimatu, udržitelným rozvojem, kvalitou životního prostředí a degradací půdy 
existuje jednoznačný vztah. Negativní vlivy změny klimatu dopadají i na půdu a mohou vést
k její další degradaci. Půdní procesy tvorby humusu však také hrají významnou úlohu při 
vázání atmosférického uhlíku; ubývá-li v důsledku degradace půdy organické půdní hmoty (a
s ní i uhlíku vázaného v organických sloučeninách v půdě), ztrácí půda schopnost fungovat 
jako úložiště uhlíku.
Musíme tedy všemožně usilovat o to, aby prostřednictvím vhodných metod obdělávání půdy 
vznikla řádná politika ochrany půdy, a to s ohledem na význam, jaký mají organické látky 
uložené v půdě pro její úrodnost, schopnost zadržovat vodu a její funkci jako úložiště uhlíku.

13. Vodní hospodářství

Kvalita vody v Evropě není zdaleka uspokojivá. Příčinou je jak změna klimatu, tak i někdy
nemoudré hospodaření s vodou. Kvalita vody trpí různými škodlivými vlivy, jako je 
vypouštění nebezpečných látek a jejich emise nebo úniky. Člověk svou činností zasahuje do 
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celosvětového oběhu vody tak výrazně, že se vodní systémy sotva stačí regenerovat.
Především však voda hraje centrální úlohu ve změně klimatu: jednak vyvolává některé 
procesy, které vedou ke klimatickým změnám (například působením vody z tajících ledovců), 
jednak je sama touto změnou ovlivněna. Působením změny klimatu na vodní režim zas 
mohou vznikat dominové efekty, které postihují různá hospodářská odvětví – zemědělství 
(vyšší potřeba zavlažování), energetiku (snížení potenciálu vodní energie a omezená 
dostupnost vody k chlazení), lidské zdraví (zhoršená kvalita vody), volný čas a rekreaci 
(omezení v oblasti cestovního ruchu), rybolov a vodní dopravu. Snížena může být i biologická 
rozmanitost, která je ostatně ohrožena již dnes.
Naším hlavním úkolem v této oblasti je vytvořit integrované vodní hospodářství na základě 
současných a budoucích potřeb, které je klíčem k úspěšnému zvládnutí dopadů změny klimatu 
na dostupnost vodních zdrojů.

14. Rybolov

Za poslední století se průměrná globální teplota zvýšila o 0,6 °C a hladina moří stoupla
o 0,17 m. Ve stejném období se mořské i sladkovodní systémy oteplily o 0,04 °C, zatímco 
povrchová teplota stoupla o 0,6 °C.
Lze očekávat, že změna klimatu bude pro námořní rybolov a mořskou akvakulturu
v Evropské unii znamenat významné změny. Mimo jiné se počítá s teplotním nárůstem, který 
způsobí zvýšení hladiny moří, změnu v atlantické termohalinní cirkulaci, salinitě 
a geografickém rozšíření organismů, změnu oblastí rozšíření rybích populací a úbytek 
rostlinného planktonu. Změněné klima tedy má přímý dopad na přežití, rozšíření, fertilitu
a chování jednotlivých živočichů, a tím i na velikost a rozšíření stavů ryb využívaných 
v průmyslovém rybolovu. 
Potřebujeme proto souhrnný rámcový plán, o němž se hovoří ve směrnici o mořské strategii, 
který povede ke zlepšení správy mořských oblastí a zdrojů a ke zvýšení její udržitelnosti.

15. Odpadové hospodářství a řízení zdrojů

Naše odpadové hospodářství a řízení zdrojů stojí před zcela zásadními úkoly. Můžeme sice 
konstatovat, že v oblasti odpadů existují evropské předpisy, které přispívají ke snižování 
čistých emisí skleníkových plynů z tohoto odvětví. To je bezesporu třeba považovat za 
úspěch. Současně však musíme přiznat, že přes veškeré snahy se neustále zvyšuje množství 
odpadu, který produkujeme. Prognózy slibují podobný trend: Evropská agentura pro životní 
prostředí očekává, že mezi roky 2005 a 2020 vzroste objem odpadů z domácností o 25 %.
Agentura ovšem také předpovídá, že ve srovnání s koncem 80. let dojde ke zřetelnému snížení 
emisí z odpadového hospodářství (o více než 80 %).
V zájmu zamezení přímých emisí ze skládek se tedy musíme se více soustředit na předběžné 
biologické třídění a recyklaci materiálu. Důležitým příspěvkem k zamezení nepřímých emisí 
je také využívání odpadů k energetickým účelům ve spojení s kombinovanou výrobou tepla
a elektřiny, kterým se nahradí fosilní paliva užívaná k výrobě elektřiny a tepla. V zájmu 
omezení přímých emisí z odvětví odpadového hospodářství by jistě bylo rozumné striktně 
uplatňovat zásadu, že bychom se měli vyhýbat přepravě odpadů na delší vzdálenosti.
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16. Adaptační opatření

K tomuto tématu se Evropský parlament podrobně vyjádřil již ve svém usnesení ze dne 
10. dubna 2008, které se zabývá zelenou knihou Komise o přizpůsobení se změně klimatu a 
o možnostech pro postup EU (KOM(2007)354). V předložené závěrečné zprávě dočasného 
výboru ke změně klimatu je znovu kladen důraz na to, že adaptační opatření na úrovni EU 
musí být koherentní a je třeba je centrálně koordinovat. Opět je také zdůrazněn požadavek, 
aby byl vytvořen celounijní rámec pro plánování adaptačních opatření, přičemž je nutno brát 
náležitý ohled na zásadu subsidiarity, protože orgány regionální a místní správy v Evropě jsou
v lepší pozici, aby mohly v reakci na své vlastní zkušenosti s dopady změny klimatu učinit 
odpovídající politické kroky.

17. Zdraví

Změna klimatu působí na lidské zdraví jak proměnami v povětrnostních podmínkách (např.
v důsledku častějšího výskytu extrémního počasí a jeho větší intenzity), tak i nepřímo 
změnami, které se dotýkají kvality a kvantity vody, vzduchu a potravy, ekosystémů, 
zemědělství, existenčních podmínek a infrastruktury. WHO konstatuje, že klimatické 
podmínky mají vliv na nemoci, které se přenášejí vodou nebo určitými přenašeči, jako jsou 
komáři. Patří sem průjmová onemocnění, malárie a poruchy metabolismu způsobené 
nedostatečnou výživou. Těmito chorobami je postižena především Afrika. Klimatické změny 
mají také vliv na uvolňování alergenních látek a na zesilování UV záření.
Podle WHO umírá ročně na následky změny klimatu 150 000 osob a dalších pět milionů 
onemocní  různými chorobami. Zvláště závažné jsou nepřímé následky – záplavy, vysychání 
půdy, neúroda, změny fauny a flóry a zkáza způsobená extrémním počasím.
V této oblasti musíme čelit dvojí výzvě: na jednu stranu musíme výrazně posílit naše 
zdravotnické systémy, a kontrovat tak mnohým negativním důsledkům změny klimatu; na 
druhou stranu vyžadují velmi heterogenní zdravotní rizika spojená se změnou klimatu 
odpovídající preventivní opatření.

18. Růst a zaměstnanost

V globálním úsilí o vytvoření ekonomiky s nízkými emisemi má Evropa skvělou výchozí 
pozici. Tohoto postavení by měla využít k tomu, aby vyvolala inovační vlnu, která povede
k vytvoření nových, konkurenceschopných podniků a pracovních míst v oblasti čistých 
technologií zcela ve smyslu Lisabonské strategie. V tom tkví skutečná ekonomická příležitost, 
kterou nabízí změna klimatu a politická opatření k jejímu zmírnění a kterou bychom neměli 
propást kvůli příliš pesimistickému vidění problému.
Měli bychom se proto zaměřit na to, abychom novým, efektivním technologiím zajistili 
přístup na trhy, odbourávali byrokratické překážky a současně vytvářeli systémy tržních 
pobídek, které usnadní přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Tak dokážeme využít všech 
příležitostí v globální soutěži o účinnost, inovace, suroviny, technologie budoucnosti a trhy.

19. Podpora technologií budoucnosti
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Zvyšování účinnosti je v boji proti změně klimatu sice nezbytnou podmínkou, ale samo
o sobě nestačí. Technologickou revoluci, které by nás vyvedla z uhlíkové slepé uličky, 
pouhým zvyšováním účinnosti nevyvoláme.
Systém obchodování s emisemi, který je podstatnou součástí evropského programu na 
ochranu klimatu, má sice vést ke snížení emisí skleníkových plynů právě prostřednictvím 
zvyšování účinnosti, ale pravděpodobně bude pouze favorizovat technologie a procesy, které 
již byly vyvinuty a jsou dostatečně vyspělé, aby mohly být uvedeny na trh. Zvyšování 
účinnosti nepovede ani ke snížení nákladů na vývoj nových, a tím i drahých technologií, ani
k proniknutí již vyvinutých technologií na trh; tyto technologie však naléhavě potřebujeme, 
zejména pokud chceme splnit naše dlouhodobé klimatické cíle.
Měli bychom se tedy zasazovat o vytvoření základních mechanismů pobídek a podpůrných 
opatření, aby mohly být uplatněny nezbytné technické inovace, sníženy běžné výdaje na 
drahé, avšak nové technologie a v budoucnu stanoveny a dosaženy přísnější redukční cíle.

20. Inteligentní počítačové systémy a informační a komunikační technologie

Odvětví informačních a komunikačních technologií v současné době produkuje 2 % 
celosvětových emisí CO2. Zároveň je však toto odvětví nejen schopno snižovat své vlastní 
emise CO2, ale především vyvíjet inovativní, energeticky účinnější aplikace pro celou 
ekonomiku. V zájmu zlepšení energetické účinnosti se proto musíme více zaměřit na 
testování, validaci, zavádění a další šíření metod využívajících počítače a IKT.

21. Financování a rozpočtové otázky

Současný rozpočet EU je k dosažení cílů ochrany klimatu nedostatečný. Finanční politika EU 
by se však měla angažovat jak v oblastech klíčového významu, kterými jsou podpora a vývoj 
technologií boje proti změně klimatu a související rozvojová pomoc, tak i v oblasti podpory 
přeshraničních adaptačních opatření, zvyšování účinnosti a pomoci v případě přírodních 
pohrom, a to v souladu se zásadou solidarity. Prvním krokem správným směrem by bylo 
sestavení soupisu všech platných finančních nástrojů s uvedením jejich významu pro evropské 
cíle ochrany klimatu. Na základě tohoto „klimatického auditu“ by měly být vypracovány 
návrhy pro budoucí finanční výhledy, aby jednotlivé položky rozpočtu mohly být upraveny
v závislosti na požadavcích klimatické politiky. Nadto by mohly být na klimatickou politiku 
vyčleněny vázané prostředky v rozpočtu EU, které se nepodařilo využít k jejich původnímu 
účelu.

22. Výchova, vzdělávání a osvěta

Téma energetické účinnosti by mělo být v našem každodenním životě mnohem přítomnější.
Prvním krokem správným směrem by mohlo být stanovení jednoduchých a flexibilních norem 
účinnosti ve všech oblastech každodenního života. Měli bychom také požadovat, aby se 
vzdělávání v učňovských oborech i odborné vzdělávání a vysokoškolské studium 
přizpůsobovalo požadavkům, jež na zaměstnanost klade transformace ekonomických struktur, 
která se změnou klimatu a jejími dopady dále urychluje. K tomu patří i vytvoření 
vzdělávacích profilů se složkou zaměřenou na ochranu klimatu. V předložené závěrečné 
zprávě je za možné osvětové opatření označen mimo jiné i „evropský rok účinného využívání 



PR\728472CS.doc 43/69 PE407.892v01-00

CS

zdrojů“, jehož prostřednictvím by byli občané vedeni k tomu, aby si více uvědomovali nutnost 
efektivněji využívat zdroje. V rámci této iniciativy by měla být změna klimatu využita jako 
impulz k zahájení intenzivní diskuse o dostupnosti zdrojů a jejich využívání.
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23. 2050 – Budoucnost začíná dnes

Změna klimatu je globálním ekologickým problémem, který má strukturální příčiny. Jednou
z příčin je nepochybně nerozvážné využívání přírodních zdrojů: množství zdrojů, které 
světová populace potřebuje, dnes převyšuje přirozenou regenerační schopnost Země již
o celou čtvrtinu. Svým životním stylem připravujeme budoucí generace o prostředky
k obživě. Je tedy nezbytně nutné, abychom změně klimatu a jejím dopadům čelili politickými 
opatřeními s dlouhodobou perspektivou a aby strategická rozhodnutí, z nichž tato opatření 
budou vycházet, byla realizována promyšleně a nebyla podřízena krátkodobým politickým 
cílům.
Udržitelnějšího životního stylu však nedosáhneme bez přispění hospodářství, vědy, 
sdělovacích prostředků, organizací občanské společnosti a samotných občanů. Nesmíme tedy 
kapitulovat před složitostí problému, ale naopak musíme být schopni udávat směr politického, 
ekonomického a společenského vývoje a musíme mít jasnou vizi a pevné odhodlání, abychom 
dokázali tvůrčím způsobem reagovat na ekonomické, ekologické a sociální výzvy, které před 
nás klade dnešní doba převratných změn v energetických a klimatických politikách, jejímž 
symptomem je probíhající úbytek nerostných surovin. Musíme začít jednat už dnes, neboť
o naší budoucnosti rozhodnou naše dnešní činy.



PR\728472CS.doc 45/69 PE407.892v01-00

CS

ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088, 
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies
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 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions 
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland
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 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of  IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan  MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld  AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)
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Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM



PR\728472CS.doc 55/69 PE407.892v01-00

CS

ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 
Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.-  01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 
Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary Meeting Bejing and Tibet,

 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to CLIM

EP-South Africa interparliamentary 
meeting

Strasbourg, 
5-6 September 2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to combat 
desertification

Madrid, 
11-14 September 2007

Roberto MUSACCHIO, vice-chairman, 
reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary Meeting Strasbourg,

 26-27 September 2007

Fiona HALL reported back to CLIM

EP delegation for relations with India Brussels, 

21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur

EP-Canada interparliamentary meeting Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary Conference 
(BSPC), working group on energy and 
climate change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative in the 
working group

EP-Mexico interparliamentary meeting Strasbourg,
22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary meeting Ljubljana,

 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to report back to 
CLIM

EP-Japan interparliamentary meeting Brussels,

3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman

Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 
10 September  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 
13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 
26 March  2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on climate 
change Brussels, 1-2 October 2007 EP activity - several CLIM members

Hearing and exchange of views with EU 
delegation of French National Assembly Paris, 17 October 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of the 
committees responsible for energy and the 
environment from the national parliaments 
and the European Parliament organised by 
the Slovenian National Assembly

Ljubljana, 
20-21 January 2008

Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on energy 
and sustainable development

Strasbourg, 

20-21 November 2008
EP activity - several CLIM members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo
10-12 April 2008

Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY
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Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer survey on 
Europeans´attitudes towards climate 
change

to be delivered end of 
August 2008

Request to the EP Bureau to ask the 
Secretary-General to look into the 
possibility of setting-up within the EP
a scheme for emissions offsetting

letter by CLIM Chairman 
of 31.3.2008
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated budgets 
and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and effectiveness of 
the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation 
and mitigation of climate change in development policies and programmes at EU and 
international level and for climate risk assessment and recommendations for improvement 
(EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation and 
mitigation into development projects on a national and local level and recommendations for 
improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader

No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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