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Usnesení Evropského parlamentu o konferenci o změně klimatu, která se bude konat v 
Cancúnu (COP16)

Evropský parlament,

 s ohledem na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) a její Kjótský 
protokol,

 s ohledem na patnáctou konferenci smluvních stran (COP 15) úmluvy UNFCCC a na 
pátou konferenci smluvních stran, na níž se setkaly smluvní strany Kjótského protokolu 
(COP/MOP 5), která se konala v Kodani (Dánsko) ve dnech 7.–18. prosince 2009, a 
s ohledem na Kodaňskou dohodu,

 s ohledem na šestnáctou konferenci smluvních stran (COP 16) úmluvy UNFCCC a šestou 
konferenci smluvních stran, na které se ve dnech 29. listopadu–15. prosince 2010 v 
Cancúnu (Mexiko) setkají strany Kjótského protokolu (COP/MOP 6), 

 s ohledem na klimatický a energetický balíček EU z prosince 2008, 

 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 klimatu1“ a usnesení ze dne 10. února 2010 o 
výsledcích kodaňské konference o změně klimatu (COP 15), 

– s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení ....., kterou podle článku 115 jednacího řádu 
položil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a s ohledem na 
prohlášení Rady a Komise,

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

A. vzhledem k tomu, že vědecké důkazy změny klimatu a jejího dopadu jsou jednoznačné a 
činnost na mezinárodní úrovni vedoucí k řešení této globální výzvy je proto nezbytná,

B. vzhledem k tomu, že po neuspokojivých výsledcích kodaňské konference o změně klimatu 
je nezbytné obnovit důvěru v mezinárodní jednání o klimatu, 

C. vzhledem k tomu, že vyspělé, nově se rozvíjející a rozvojové země, které se na globálních 
emisích skleníkových plynů podílejí více než 80 %, učinily závazky / přísliby snížit emise, 

D. vzhledem k tomu, že tyto závazky / přísliby nebudou stačit k dosažení obecného cíle 
omezit celkový nárůst průměrné roční teploty při zemském povrchu na 2ºC („cíl 2ºC“),

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0042
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Obecný cíl COP a postoj EU 

1. zdůrazňuje, že v Cancúnu je třeba přijmout konkrétní kroky, které by umožnily uzavřít v 
roce 2011 v Jihoafrické republice komplexní mezinárodní dohodu na období po roce 
2012, jež bude v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a s cílem 2ºC;

2. vyzývá Evropskou unii, aby znovu převzala hlavní úlohu v jednáních o klimatu a aktivně 
přispěla ke konstruktivnějšímu a transparentnějšímu průběhu konference o klimatu v 
Cancúnu, a proto důrazně vyzývá Komisi a členské státy, aby našly společnou řeč a 
zdokonalily své interní rozhodovací postupy tak, aby byly schopny rychleji reagovat na 
vývoj během těchto jednání a aby jednaly strategičtěji a byly vstřícnější vůči třetím 
zemím;

3. vyzývá Evropskou unii, aby potvrdila svou pevnou podporu Kjótskému protokolu a aby 
uvítala pokračování činnosti na úrovni pracovní skupiny AWG-KP a pracovní skupiny 
AWG-LCA zohledňující politická vodítka obsažená v kodaňské dohodě; vyzývá proto 
Evropskou unii, aby před Cancúnem otevřeně prohlásila, že je připravena pokračovat ve 
druhém obdobím plnění závazků Kjótského protokolu (2013–2020) prostřednictvím 
vlastního odpovídajícího cíle a aby zároveň uznala, že je na úrovni obou skupin nezbytné 
dosáhnout srovnatelného pokroku, aby byla otevřena cesta k dohodě na období po roce 
2012, jež by splňovala cíl 2ºC;

4. vyzývá EU a její členské státy, aby prosadily princip „klimatické spravedlnosti“ 
v dlouhodobé perspektivě – do roku 2050 a dále; prosazuje proto začlenění „ustanovení 
o spravedlivém podílu“ („equity clause“) do budoucích mezinárodních jednání o klimatu;

5. přestože zdůrazňuje značnou naléhavost jednání o klimatu, vítá postupný přístup navržený 
Radou a Komisí a zdůrazňuje, že je důležité, aby byla v Cancúnu přijata konkrétní 
rozhodnutí, pokud jde o financování (rozsah, zdroje a správa), přizpůsobení, lesnictví, 
přenos a sledování technologií, vykazování a ověřování, a podtrhuje důležitost zajištění 
plné transparentnosti provádění urychleného zahájení financování;

6. domnívá se, že budoucí činnosti EU v oblasti „klimatické diplomacie“ by se měly 
soustředit na politickou angažovanost v třetích zemích, politiky pro budování účinných 
mechanizmů pro mezinárodní spolupráci v oblasti změny klimatu jak v rámci UNFCCC, 
tak mimo něj, a na spolupráci v oblasti klimatu s třetími zeměmi s cílem na celém světě 
prakticky podpořit rozvoj, jenž zahrnuje nízké emise CO2 a je odolný vůči změně 
klimatu;

Závazky v oblasti snížení emisí

7. znovu opakuje, že podle IPCC cíl 2°C vyžaduje, aby celosvětové emise skleníkových 
plynů dosáhly vrcholu nejpozději v roce 2015 a aby se do roku 2050 snížily alespoň o 
50 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a aby poté nadále klesaly;

8. důrazně vyzývá všechny mezinárodní partnery, včetně USA a Číny, aby vystoupily s 
ambicióznějšími závazky / přísliby ohledně snížení emisí a to na základě zásady 
„společné, ale rozlišené odpovědnosti“, tak aby byl zajištěn soulad s cílem 2ºC;
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9. znovu opakuje, že je třeba přijmout cíl snížit domácí emise skleníkových plynů pro 
Evropskou unii o 30 % do roku 2020, pokud budou vhodné podmínky; 

10. připomíná, že mezinárodní dohoda by měla do roku 2020 zajistit souhrné snížení emisí 
skleníkových plynů v rozvinutých zemích na horní hranici rozmezí 25–40 % oproti 
úrovním v roce 1990, jak doporučuje IPCC, a že podle posledních vědeckých údajů je 
nutné emise snížit alespoň o 40 %; vyzývá k tomu, aby šlo o domácí snížení; připomíná, 
že dlouhodobý cíl pro EU a ostatní vyspělé země by měl být stanoven na alespoň 80% 
snížení emisí do roku 2050 ve srovnání s úrovněmi v roce 1990; 

11. uznává, že dosažení cíle 2ºC je možné pouze tehdy, jestliže také rozvojové země jako 
skupina, zvláště pak ty rozvinutější, dosáhnou podstatného a měřitelného zpomalení 
vzhledem k nyní předpokládanému tempu růstu emisí, tak aby bylo do roku 2020 
dosaženo snížení o 15 až 30 % v porovnání se současným stavem;

Financování

12. připomíná, že rozvinuté země se v Kodaňské dohodě zavázaly poskytnout v období let 
2010 až 2012 nové a doplňkové prostředky blížící se částce 30 miliard USD se zvláštním 
důrazem na ohrožené a nejméně rozvinuté země;

13. pokládá včasné provedení rychlého zahájení financování za klíčový faktor pro vytvoření 
ovzduší důvěry v období před a během jednání v Cancúnu, zdůrazňuje potřebu nově 
navýšit rozpočet na oficiální rozvojovou pomoc o 7,2 miliardy EUR, jak přislíbily členské 
státy EU, a důrazně vyzývá Evropskou unii, aby zajistila úplnou transparentnost při 
předkládání koordinovaných zpráv o provádění v Cancúnu a pak každoročně; 

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

15. trvá na tom, že v oblasti financování zmírnění a přizpůsobení prostřednictvím nových 
mechanizmů by měly být dodržovány a prováděny zavedené zásady rozvojové politiky, 
jako např. řádná správa věcí veřejných;

Monitorování, vykazování a ověřování

16. vítá ustanovení Kodaňské dohody o monitorování, vykazování a ověřování a ustanovení o 
mezinárodních konzultacích a analýzách a důrazně vyzývá Evropskou unii, aby 
spolupracovala se všemi stranami na prováděcích pokynech těchto ustanovení, které mají 
být v Cancúnu přijaty;

Spolupráce s rozvojovými zeměmi a přizpůsobení
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17. zdůrazňuje historickou odpovědnost rozvinutých zemí za nevratnou změnu klimatu 
a připomíná jejich povinnost pomáhat rozvojovým zemím a nejméně rozvinutým zemím 
při přizpůsobování se těmto změnám; mimo jiné prostřednictvím poskytnutí finanční 
podpory pro národní akční programy pro přizpůsobení jakožto důležité nástroje 
přizpůsobování se změně klimatu, a to při současném prosazování vlastní odpovědnosti;

Snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů (REED) a desertifikace 

18. domnívá se, že pro zastavení masivního odlesňování tropických deštných pralesů 
nejpozději do roku 2020 je nezbytná rozsáhlá finanční, technická a správní pomoc, a 
znovu opakuje, že v tomto časovém horizontu je nejrealističtějším nástrojem veřejné 
financování; rovněž důrazně vyzývá Evropskou unii, aby pracovala na tom, aby byla v 
Cancúnu přijata konkrétní rozhodnutí ohledně snížení emisí z odlesňování a 
znehodnocování lesů (REED), včetně konkrétních cílů;

19. podporuje zřízení mechanizmu pro snížení emisí z odlesňování a znehodnocování lesů a 
mechanizmu na podporu odstraňování emisí skleníkových plynů;

20. zastává názor, že je třeba zlepšit součinnost mezi třemi úmluvami přijatými v Riu, a to 
úmluvou o biologické rozmanitosti (CBD), o změně klimatu (UNFCCC) a o desertifikaci 
(UNCCD); vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně podpořily myšlenku uspořádat 
zasedání na vysoké úrovni týkající se uvedených tří úmluv z Ria v rámci summitu Rio+20, 
který se bude konat v roce 2012;

Nízkouhlíkové hospodářství a technologická spolupráce 

21. domnívá se, že bez ohledu na pokrok v mezinárodních jednáních by Evropská unie měla 
neodkladně modernizovat své hospodářství tak, aby se stalo udržitelnější, nízkouhlíkové a 
efektivnější s ohledem na zdroje, čímž by se zmírnila změna klimatu, zlepšila kvalita 
ovzduší, vytvořila energetická bezpečnost a zajistilo, že se Evropská unie stane 
nejkonkurenceschopnější ekonomikou ve světě, v němž investice stále více směřují do 
čistších technologií;

Celosvětový trh s CO2

22. vyzývá EU a její partnery, aby v nejbližší budoucnosti nalezli nejúčinnější způsob 
podpory propojení mezi EU ETS a jinými systémy obchodování s emisemi s cílem 
vytvořit celosvětový trh s CO2, který by umožnil rozšířit možnosti snižování emisí, zvětšit 
trh a zvýšit jeho likviditu a v neposlední řadě efektivnější rozdělení zdrojů;

23. vyzývá k reformě mechanizmů založených na projektech, jako jsou CDM a JI, 
prostřednictvím přísných standardů pro posuzování kvality projektů, které zaručí vysokou 
kvalitu těchto projektů a spolehlivé, ověřitelné a reálné dodatečné snížení emisí, jež 
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rovněž přispívá k udržitelnému rozvoji rozvojových zemí; kromě toho podporuje 
stanovisko Komise, že by se měly schválit odvětvové mechanizmy pro hospodářsky 
vyspělejší rozvojové země na období po roce 2012, zatímco pro nejméně rozvinuté země 
(NRZ) by měl zůstat k dispozici mechanizmus CDM;

24. zdůrazňuje, že EU a její členské státy musí splnit své závazky v oblasti zmírňování 
dopadů nejprve v rámci EU, a připomíná všem zúčastněným stranám, že pružné 
mechanizmy by měly být využívány co nejméně;

Mezinárodní letecká a námořní doprava

25. vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem dosaženým při řešení problémů 
v oblasti letecké a námořní dopravy a trvá na tom, že je třeba začlenit mezinárodní 
leteckou a námořní dopravu do dohody v rámci UNFCC;

26. vyzývá EU, aby zajistila, že se bude v mezinárodní dohodě zohledňovat celkový dopad 
letecké a námořní dopravy, a že cíle v oblasti snižování emisí budou pro odvětví letecké a 
námořní dopravy stejné jako pro jiná průmyslová odvětví;

Delegace Evropského parlamentu

27. je přesvědčen, že delegace EU hraje v jednáních o změně klimatu důležitou úlohu, a proto 
pokládá za nepřijatelné, že se poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou členy této 
delegace, nemohli zúčastnit koordinačních jednání EU na předchozí konferenci smluvních 
stran; důrazně žádá, aby byl alespoň předsedům delegace Evropského parlamentu 
umožněn přístup na tato jednání v Cancúnu na základě statusu pozorovatelů, ať už s 
právem vystoupit, nebo bez něj;

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


