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Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU pro konferenci o změně klimatu 
v Kodani (COP 15)

Evropský parlament,

– s ohledem na rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC) a na Kjótský protokol k této úmluvě,

– s ohledem na nadcházející patnáctou konferenci smluvních stran (COP 15) úmluvy 
UNFCCC a na pátou konferenci smluvních stran, na níž se setkají smluvní strany 
Kjótského protokolu (COP/MOP 5) a jež se bude konat v Kodani (Dánsko) 
od 7. do 18. prosince 2009,

– s ohledem na klimatický a energetický balíček, který dne 17. prosince 2008 přijal 
Evropský parlament, zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze 
dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství1, a na 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí 
členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství 
v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 20202,

– s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se změny klimatu, a zejména na usnesení ze 
dne 4. února 2009 nazvané „2050: Budoucnost začíná dnes – Doporučení pro budoucí 
integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“3 a na usnesení ze dne 11. března 2009 
o strategii EU pro souhrnnou dohodu o změně klimatu v Kodani a o přiměřeném 
financování politiky v oblasti změny klimatu4,

– s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení, které položil/a ... Komisi a Radě a které se 
týkaly strategie EU pro konferenci o změně klimatu v Kodani (COP 15) (O-0000/2009 –
B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v prosinci roku 2009 se mají v Kodani uzavřít jednání o komplexní 
mezinárodní dohodě o změně klimatu pro období po roce 2012; vzhledem k tomu, že tato 
dohoda by měla být v souladu s cílem omezit zvyšování průměrné globální teploty při 
zemském povrchu na 2°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí („cíl 2ºC“),

B. vzhledem k tomu, že má-li být dosaženo cíle 2ºC, je nezbytné, aby se průmyslové země 
ujaly vedoucí úlohy v zásadním snižování emisí a aby k dosažení tohoto cíle přispívaly 
rovněž rozvojové země,

                                               
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 63.
2 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136.
3 Přijaté texty, P6-TA(2009)0042.
4 Přijaté texty, P6_TA(2009)0121.
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C. vzhledem k tomu, že je zapotřebí výrazně větších finančních prostředků, které by 
v rozvojových zemích umožnily provést nezbytná opatření na zmírnění změny klimatu 
a přizpůsobení se jí, a proto by na řešení změny klimatu měly být vyčleněny zdroje 
podobného rozsahu jako na současnou finanční krizi,

D. vzhledem k tomu, že EU přijala výše uvedený klimatický a energetický balíček 
obsahující legislativní opatření, která sledují cíl dvacetiprocentního snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2020 ve srovnání s úrovní v roce 1990, se závazkem zvýšit 
tento cíl na 30% snížení, pokud bude v Kodani dosaženo dostatečně ambiciózní 
a závazné mezinárodní dohody,

1. naléhavě vyzývá EU, aby vystupovala jednotně a i nadále sehrávala vedoucí úlohu při 
jednáních na COP 15 a při diskusích se svými mezinárodními partnery neustupovala 
z vysokých požadavků s cílem dosáhnout v Kodani ambiciózní mezinárodní dohody, která 
bude v souladu s posledním vývojem vědy a s cílem 2ºC;

Závazky v oblasti snížení emisí

2. zdůrazňuje, že tato mezinárodní dohoda by měla být založena na zásadě „společné, ale 
rozlišené odpovědnosti“, kdy se průmyslové země ujmou vůdčí úlohy při snižování svých 
domácích emisí, zatímco rozvojové země a rozvíjející se ekonomiky, zejména Čína, Indie 
a Brazílie, se rovněž zaváží k přijetí vhodných zmírňovacích opatření v souladu s akčním 
plánem z Bali, přičemž tato opatření by měla být přiměřená z hlediska udržitelného 
rozvoje a mělo by se jim ze strany průmyslových zemí dostat měřitelné, vykazatelné 
a ověřitelné podpory prostřednictvím technologií, financování a budování kapacit;

3. připomíná, že mezinárodní dohoda by měla zajistit celkové snížení emisí skleníkových 
plynů průmyslových zemí na horní hranici rozmezí 25–40 % v roce 2020 oproti úrovni 
v roce 1990, jak doporučuje čtvrtá hodnotící zpráva, kterou vypracoval Mezivládní panel 
pro změnu klimatu (IPCC 4AR), a vyzývá k tomu, aby těchto snížení bylo dosaženo na 
základě vnitrostátního úsilí každé země; připomíná, že do roku 2050 by měl být 
dlouhodobý cíl snížení emisí pro EU a ostatní průmyslové země stanoven na alespoň 
80 % ve srovnání s rokem 1990;

4. dále připomíná své doporučení, aby jisté zásady přijaté v rámci klimatického 
a energetického balíčku byly použity jako podklad pro mezinárodní dohodu, a to zejména 
závazný lineární směr pro závazky průmyslových zemí, odstupňování na základě 
ověřených emisí a posílený režim dodržování s ročním faktorem snížení;

Financování

5. zdůrazňuje, že dohoda v Kodani by mohla poskytnout nezbytný impuls pro iniciativu 
„Green New Deal“ (zelený nový úděl), která by podnítila hospodářský růst, podpořila 
ekologické technologie a poskytla nové pracovní příležitosti jak v průmyslových, tak 
v rozvojových zemích; uznává, že díky vstupním investicím veřejného sektoru do 
ekologické energetické infrastruktury a do dodatečného výzkumu a vývoje se sníží 
náklady;

6. zdůrazňuje, že k aktivní účasti všech zemí na řešení otázky změny klimatu dojde teprve 
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tehdy, pokud budou rozvojové země schopny prokázat udržitelný hospodářský růst;
vyzývá proto ke skutečně integrovaným politickým reakcím na vývoj a problémy spojené 
s klimatem;

7. zdůrazňuje, že průmyslové země mají povinnost poskytovat rozvojovým zemím 
dostatečnou, udržitelnou a předvídatelnou finanční a technickou podporu, aby jim 
umožnily zavázat se ke snižování emisí skleníkových plynů, přizpůsobovat se důsledkům 
změny klimatu, snižovat emise vznikající odlesňováním a znehodnocováním lesů a posílit 
budování kapacit v zájmu splnění povinností plynoucích z budoucí mezinárodní dohody 
o změně klimatu; trvá na tom, že tyto závazky musí zabezpečit předvídatelné financování 
mechanismů zřízených v rámci UNFCCC, které jdou nad rámec oficiální rozvojové 
pomoci a jsou nezávislé na ročních rozpočtových procesech členských států;

8. připomíná, že společný příspěvek EU rozvojovým zemím určený na jejich úsilí 
o zmírnění účinků změny klimatu a jejich adaptační potřeby by neměl do roku 2020 
klesnout pod 30 000 miliónů EUR ročně, přičemž tato částka se může zvyšovat 
v závislosti na nových poznatcích o závažnosti klimatických změn a výši s nimi 
souvisejících nákladů;

9. zdůrazňuje, že významná část výnosů získaných z dražeb osvědčení vydaných v rámci 
systému obchodování s emisemi EU (EU ETS), včetně dražby v odvětvích letecké 
a námořní dopravy, by měla být vyčleněna na to, aby rozvojové země byly schopny 
bojovat proti změně klimatu a přizpůsobit se jejím důsledkům;

10. zdůrazňuje, že aby bylo zaručeno používání převedených finančních prostředků 
udržitelným způsobem, měly by být uplatňovány zkušenosti z rozvojových politik 
a zavedených zásad, jako je „řádná správa věcí veřejných“;

11. vyzývá EU a její členské státy, aby posílily stávající partnerství s rozvojovými zeměmi 
v oblasti klimatu a aby uzavíraly nová partnerství tam, kde zatím neexistují, a aby přitom 
poskytovaly výrazně vyšší finanční podporu na technický vývoj a transfer, dohodu 
o právech duševního vlastnictví a vytváření institucionálních kapacit;

Celosvětový trh s uhlíkem

12. upozorňuje na to, že tržní řešení, včetně rozvoje celosvětového trhu s uhlíkem, která 
v rozvinutých zemích uplatňují obchodní mechanismy stanovení stropů emisí („cap and 
trade“) či daňové systémy, nepředstavují v blízké budoucnosti řešení pro rozvojové země; 
vyzývá proto EU a její světové partnery, aby nalezli nejúčinnější způsob podpory 
budoucího propojení mezi EU ETS a regionálními či federálními systémy obchodování 
v USA a v jiných zemích, což by mohlo na oplátku otevřít větší rozsah možností 
snižování, rozšířit trh a jeho likviditu a v neposlední řadě umožnit efektivnější rozdělení 
zdrojů;

13. vítá mechanismus čistého rozvoje (CDM) zavedený Kjótským protokolem jako možný 
způsob, jak umožnit rozvojovým zemím podílet se na trhu s uhlíkem a jak tyto země 
vybavit moderními a účinnými technologiemi; zdůrazňuje však, že mezinárodní dohoda 
o změně klimatu nemůže stanovit, že by kompenzace k dosažení cíle snížení emisí 
využívané průmyslovými zeměmi patřily k odpovědnosti rozvojových zemí za 
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zmírňování jejich emisí skleníkových plynů a že tyto kompenzace nemohou nahradit 
finanční a technologickou podporu pro rozvojové země na jejich činnost v oblasti 
zmírňování;

14. dále trvá na tom, že součástí budoucích kompenzačních mechanismů musí být přísná 
kritéria pro posuzování kvality projektů, aby průmyslové státy nemohly rozvojovým 
zemím upírat nízkonákladové možnosti snižování emisí a aby byla zaručena vysoká 
kvalita těchto projektů se spolehlivým, ověřitelným a reálným dodatečným snižováním 
emisí, které rovněž umožňuje udržitelný rozvoj v těchto zemích;

Změna využívání půdy, odlesňování a znehodnocování lesů

15. domnívá se, že rozvojovým zemím musí být poskytnuta rozsáhlá finanční, technická 
a správní pomoc, aby se nejpozději do roku 2020 zastavilo masivní odlesňování 
tropických deštných pralesů, a že při mezinárodních jednáních o komplexní celosvětové 
dohodě o klimatických změnách pro období po roce 2012 bude prokázání závazků v této 
oblasti rozhodující;

16. podporuje návrh Komise vytvořit celosvětový mechanismus pro uhlík z lesnictví 
(GFCM) na základě rámcové úmluvy UNFCCC vycházející ze systému trvalého 
financování; vyzývá členské státy, aby podpořily svůj závazek zastavit globální 
odlesňování a znehodnocování lesů tím, že vyčlení významnou část výnosů z dražeb 
uskutečněných v rámci EU ETS ke snížení odlesňování a znehodnocování lesů 
v rozvojových zemích; vyzývá členské státy, aby podpořily návrh Komise přijmout návrh 
financování předložený Norskem a aby pro GFCM vyčlenily část budoucích výnosů 
z dražeb jednotek přiděleného množství;

17. vyzývá EU, aby podpořila přísné sociální a ekologické normy pro snižování emisí 
v důsledku odlesňování a znehodnocování lesů (REDD); vyzývá EU, aby mechanismy 
REDD, které přesahují současný projektový přístup mechanismu čistého rozvoje 
a zabývají se základními příčinami odlesňování, jako je špatná správa věcí veřejných, 
chudoba, korupce a nedostatečné prosazování právních předpisů, obhajovala tím, že 
podpoří politické a institucionální reformy jak na místní, tak na vnitrostátní úrovni;

Mezinárodní letecká a námořní doprava

18. trvá na tom, že odvětví mezinárodní letecké a námořní dopravy by mělo podléhat stejným
cílům, které platí pro ostatní průmyslová odvětví, čímž by se po zahrnutí do obchodních 
systémů stanovujících stropy emisí vytvořily další výnosy z dražeb;

19. naléhavě vyzývá EU – s ohledem na neúspěšná jednání Mezinárodní organizace civilního 
letectví (ICAO) a Mezinárodní námořní organizace (IMO) –, aby usilovala o zahrnutí 
emisí skleníkových plynů, které pochází z mezinárodní letecké a námořní dopravy, do 
mezinárodní dohody, včetně ambiciózního závazného cíle snížení emisí, jež bude 
v souladu s cílem 2ºC;

Delegace Evropského parlamentu

20. je přesvědčen, že delegace EU hraje v těchto jednáních o změně klimatu důležitou úlohu, 
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a proto pokládá za nepřijatelné, že se ti poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy 
této delegace, nemohli zúčastnit koordinačních jednání EU na předchozím zasedání 
konference smluvních stran; očekává, že účastníkům z Evropského parlamentu bude 
umožněn přístup na tato jednání v Kodani, přinejmenším jako pozorovatelům, ať už 
s právem vystoupit, nebo bez něj;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a sekretariátu Rámcové dohody OSN o změně klimatu s žádostí, aby bylo 
zasláno všem smluvním stranám, které nejsou členy EU.


