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B7-0000/2011

Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (COP 17) 
v jihoafrickém Durbanu 

Evropský parlament,

– s ohledem na společné prohlášení Rady, zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a Komise ze dne 20. prosince 2005 o rozvojové politice 
Evropské unie nazvané „Evropský konsensus“, zejména s ohledem na jeho body 22, 38, 
75, 76 a 1051,

– s ohledem na zprávu Výboru pro environmentální audit dolní sněmovny parlamentu 
Spojeného království nazvanou „Vliv britské pomoci v zahraničí na ochranu životního 
prostředí a na přizpůsobení se změně klimatu a jejímu zmírnění“, která byla zveřejněna 
dne 29. června 2011,

– s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000, v níž 
jsou stanoveny rozvojové cíle tisíciletí jako cíle, které byly vypracované ve spolupráci 
s mezinárodním společenstvím za účelem snižování chudoby,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 25. června 2009 o začleňování problematiky životního 
prostředí do rozvojové spolupráce,

– s ohledem na Deklaraci z Nairobi vypracovanou ve dnech 25.–29. května 2009 o africkém 
postupu při boji proti změně klimatu,  

A. vzhledem k tomu, že zpráva o světovém vývoji v roce 2010 odhaduje, že celková výše 
dodatečných nákladů na zmírnění dopadů klimatických změn a přizpůsobení se těmto 
dopadům v chudých zemích se do roku 2030 bude pohybovat mezi 170 a 275 miliardami 
USD, 

B. vzhledem k tomu, že jakákoliv dohoda v oblasti změny klimatu by měla zohlednit 
stávající rozvojové procesy jak na mezinárodní úrovni (jmenovitě rozvojové cíle tisíciletí 
a Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci), tak na úrovni národní (národní akční projekty 
pro přizpůsobení),

C. vzhledem k tomu, že by pomoc EU měla rozvojovým zemím usnadnit postupné 
omezování vývoje spojeného s vysokými emisemi uhlíku i vybudování infrastruktury 
s nízkými emisemi uhlíku; vzhledem k tomu, že pomoc EU by také měla podporovat 
místní hospodářský rozvoj, ekologicky orientovaná pracovní místa a omezení chudoby 
a s ohledem na skutečnost, že pomoc EU nesmí být vázána na společnosti z EU nebo 
použita k jejich dotování, 

                                               
1 Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
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D. vzhledem k tomu, že současný rozsah úvěrů Světové banky poskytovaných na výrobu 
energie z fosilních paliv musí být v souladu s cílem snižovat emise skleníkových plynů,  

E. vzhledem k tomu, že poslanci parlamentu, zejména z rozvojových zemí, mohou a měli by 
v této problematice mít klíčovou roli a zajistit vládní odpovědnost, účinnost a šířit 
informace voličům, poněvadž oba aspekty jsou nezbytné k zajištění odolnosti dané země 
vůči změně klimatu,     

F. vzhledem k tomu, že stávající finanční mechanismy jsou složité a roztříštěné, vzhledem 
k tomu, že většina dárcovských zemí ještě nedostála závazku poskytnout 0,7 % HNP na 
oficiální rozvojovou pomoc, aby byly dosaženy rozvojové cíle tisíciletí, a vzhledem 
k tomu, že finanční mechanismy Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jsou závislé na 
příjmech získaných prostřednictvím dobrovolných dárcovských příspěvků,

G. vzhledem k tomu, že zlepšení lesní správy je nezbytným předpokladem k tomu, aby se 
trvale zamezovalo odlesňování; vzhledem k tomu, že je při jednáních o změně klimatu 
třeba mít na paměti předchozí zkušenosti s řešením problematiky odlesňování 
a znehodnocování lesů, jako například akční plán EU pro vymahatelnost práva, správu 
a obchod v lesnictví (FLEGT), který si klade za cíl potlačit nezákonnou těžbu dřeva skrze 
zaměření na lesní správu, 

H. vzhledem k tomu, že by se měl zřídit společný systém sledování celého rozsahu 
finančních prostředků určených na přizpůsobování se změně klimatu, aby se zajistil 
zodpovědný a průhledný systém financování, 

1. připomíná, že chudé země jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy a mají nejméně možností 
se této změně přizpůsobit;

2. připomíná, že i když finanční prostředky, jež jsou rozvojovým zemím na problematiku 
změny klimatu poskytovány, se zvyšují, pokrývají přesto jen pouhý zlomek (méně než 5 
%) přepokládané sumy, kterou by rozvojové země v několika příštích desetiletích 
potřebovaly; 

3. trvá na tom, že je nezbytné v Durbanu vybudovat ucelenou strukturu financování v oblasti 
změny klimatu, zejména aby se zaručilo, že po roce 2012 nevznikne mezera ve 
financování a zdůrazňuje, že jsou zapotřebí jak nové zdroje (tj. daň z finančních transakcí, 
vydání zvláštních práv čerpání, poplatky z letecké a nákladní přepravy atd.), tak účinné 
prováděcí mechanismy;

4. podporuje zřízení kontrolního mechanismu, který zaručí účinnější naplňování závazků 
učiněných v souvislosti se snižováním emisí skleníkových plynů, financováním, 
technologií a budováním kapacit; 

5. vyzývá dárce, aby přislíbili finanční prostředky k doplnění Světového fondu životního 
prostředí a aby současně při rozdělování finančních prostředků založených na potřebách 
a prioritách zemí byly i nadále upřednostňovány africké země;  

6. vybízí k založení fondu, který by odměňoval snižování emisí dosažené prostřednictvím 
udržitelných postupů hospodaření s půdou, včetně ochrany lesa, udržitelné lesní správy, 
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zamezení odlesňování, zalesňování a udržitelného zemědělství, či by k takovémuto 
snižování emisí poskytoval pobídky;

7. vyzývá Komisi a členské státy EU, aby těsněji propojily rozvojové cíle tisíciletí 
se změnou klimatu tím, že do projektů a programů zaměřených na dosažení těchto cílů, 
jakož i do veškerých strategií ke snížení chudoby, začlení problematiku dopadů změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně; v tomto kontextu naléhavě vyzývá Komisi ke 
zdokonalení jejího nástroje finanční kontroly, aby se usnadnila finanční analýza závazků 
EU týkajících se klimatu a aby se zdokonalilo začleňování oblasti klimatu do politik 
rozvoje; 

8. naléhavě žádá, aby byl zřízen institucionální rámec, v němž by se řešily veškeré aspekty 
rozvoje a transferu technologií se zvláštním důrazem na tzv. vhodnou technologii, která je 
uzpůsobena environmentálním, etickým, kulturním, sociálním, politickým 
a ekonomickým rysům daného společenství, pro které je navržena; dále naléhavě vyzývá 
k založení patentových sdružení, jež by umožnily, aby patenty, jejichž držiteli jsou různé 
subjekty, jako například obchodní společnosti, univerzity či výzkumné ústavy, byly 
zpřístupněny i subjektům z oblasti výroby či dalšího výzkumu a vývoje a taktéž žádá, aby 
rozvojové země měly právo plně využívat možností vyplývajících z Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS); 

9. připomíná, že pro nejohroženější společenství, která se změně klimatu snaží přizpůsobit, 
má zásadní význam pouze veřejné financování, jež pomáhá chudým zemím přijmout 
strategie zaměřené na udržitelný rozvoj; dále zdůrazňuje, že Komise a vlády členských 
států musí zajistit, aby toto financování bylo doplňkové ke stávajícím cílům pomoci 
a odpovídalo článku 4.3 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu; 
vyzývá Komisi, aby v souladu s akčním plánem z Bali z prosince 2007 zabezpečila 
kritéria „dodatečného financování opatření v oblasti klimatu“ měřitelným, vykazatelným 
a ověřitelným způsobem;

10. upozorňuje na značný potenciál v oblasti obnovitelné energie v řadě rozvojových zemí, 
žádá EU a její členské státy, aby v rozvojových zemích uskutečnily projekty, které se 
obnovitelné energie týkají, a zpřístupnily technologie, odborné zkušenosti a investiční 
příležitosti;

11. připomíná, že cílem zásady „znečišťovatel platí“ je efektivnější snižování znečištění, 
avšak že rozvojové země se s uplatňováním této zásady značně potýkají, a proto naléhavě 
žádá, aby této otázce byla v rámci financování změny klimatu v rozvojových zemích 
věnována větší pozornost;

12. připomíná, že aby byly sníženy emise způsobené odlesňováním a znehodnocováním lesů, 
je zapotřebí upustit od úzce zaměřeného určování toků uhlíku v lesních ekosystémech 
a uplatnit širší přístup, který by zahrnoval i zjištění přímých a skrytých příčin odlesňování 
a byl založen na konzultačním procesu, který je podobný konzultačnímu procesu 
dobrovolné dohody o partnerství; 

13. dále vyzývá EU, aby zajistila, že REDD + bude obsahovat ochranné mechanismy, které 
zaručí, že nebude docházet k porušování práv národů žijících v lesích a že dojde 
k účinnému zastavení ubytku lesních porostů, a zejména trvá na tom, že REDD + by 
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neměl mařit jakýkoliv pokrok dosud učiněný prostřednictvím FLEGT (prosazování práva, 
správa a obchod v oblasti lesnictví), obzvlášť pokrok týkající se správy lesa a objasnění 
a uznání zvykové držby;

14. zastává názor, že mechanismus financování pro REDD by měl být založen na kritériích 
výkonnosti a na lesní správě; bere v úvahu cíle strategického plánu pro biologickou 
rozmanitost pro rok 2011, které byly schváleny na desátém zasedání Konference 
smluvních stran (COP 10) Úmluvy o biologické rozmanitosti v Nagoyi;

15. vyzývá Světovou banku k zajištění toho, aby bankovní portfolio bylo „klimaticky citlivé“;

16. domnívá se, že je nezbytné, aby byl v rámci řešení dané problematiky proveden relevantní 
výzkum zaměřený na otázku migrace, ke které dochází v důsledku změny klimatu. 


