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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

S ohledem na rostoucí shodu ohledně toho, že je globální oteplování způsobeno člověkem, 
jsou závazky přijaté Evropskou unií, jejími členskými státy a Islandem v rámci změny 
dohodnuté v Dohá, týkající se omezení jejich průměrných ročních emisí skleníkových plynů 
v období 2013–2020 na 80 % oproti jejich hodnotám z výchozího roku, považovány za 
nedostačující. 

Navrhovatel konstatuje, že Spojené státy nikdy Kjótský protokol neratifikovaly, Kanada již 
není jeho stranou a Japonsko, Nový Zéland a Ruská federace nepřijaly cíl pro druhé kontrolní 
období. Pro vybudování důvěry v mezinárodní jednání mezi vyspělými a rozvojovými 
zeměmi je proto důležité, aby Evropská unie splnila své závazky a zajistila další existenci 
závazného mezinárodního právního rámce.

Nehledě na výše uvedené skutečnosti přináší změna dohodnutá v Dohá kladné prvky, jako 
jsou automatická úprava cílů stran, aby se předešlo tomu, že jejich emise překročí průměrné 
dřívější hodnoty emisí, a mnohem jednodušší proces zvyšování ambicí. Dále je příznivé to, že 
se strany úmluvy dohodly, že nejpozději v roce 2015 přijmou závazky, které budou zahrnovat 
všechny strany dohody a budou podle úmluvy právně závazné. Tyto dohodnuté závazky by 
měly vstoupit v platnost a být prováděny od roku 2020.

Navrhovatel je přesvědčen, že by klimatická diplomacie zahrnující hledisko bezpečnosti 
klimatu měla tvořit nedílnou součást zahraniční politiky EU a že by závazky ke změně 
dohodnuté v Dohá měly být jednou z priorit během dvoustranných schůzí se třetími zeměmi, 
zvláště pak v rámci summitů se strategickými partnery EU, kteří ji ještě nepřijali. 

***********

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jakožto věcně příslušný výbor, aby navrhl, aby Parlament udělil svůj souhlas 
s uzavřením změny k úmluvě. 
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