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Usnesení Evropského parlamentu o konferenci o změně klimatu v Durbanu (COP 17)

Evropský parlament,

– s ohledem na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) a Kjótský protokol
k této úmluvě,

– s ohledem na akční plán z Bali (rozhodnutí 1/COP 13),

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

– s ohledem na šestnáctou konferenci smluvních stran (COP 16) úmluvy UNFCCC a šestou 
konferenci smluvních stran, na níž se setkávají smluvní strany Kjótského protokolu 
(COP/MOP 6), konanou ve dnech 29. listopadu až 10. prosince 2010 v mexickém 
Cancúnu, a s ohledem na cancúnské dohody,

– s ohledem na nadcházející sedmnáctou konferenci smluvních stran (COP 17) úmluvy 
UNFCCC a sedmou konferenci smluvních stran, na níž se setkávají smluvní strany 
Kjótského protokolu (COP/MOP 7), která se bude konat ve dnech 28. listopadu až 
9. prosince 2011 v jihoafrickém Durbanu,

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

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 
2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnost v oblasti letectví začlenila 
do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o strategii EU pro konferenci
o změně klimatu v Kodani2, na usnesení ze dne 10. února 2010 o výsledku kodaňské 
konference o změně klimatu (COP 15)3 a na usnesení ze dne 25. listopadu 2010
o konferenci o změně klimatu v Cancúnu4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2009 nazvané „2050: Budoucnost začíná dnes 
– doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU na ochranu klimatu“5,

– s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování

                                               
1 Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.
2 Přijaté texty, P7_TA(2009)0089.
3 Přijaté texty, P7_TA (2010)0019.
4 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Přijaté texty, P7_TA(2009)0042.
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k evropskému akčnímu rámci“ (KOM(2009)0147) a na své usnesení ze dne 6. května 
2010 o této knize1 a s ohledem na zvláštní zprávu Mezinárodního panelu pro změnu 
klimatu (IPCC) ze dne 9. května 2011 o obnovitelných energetických zdrojích
a zmírňování změny klimatu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2011 o zelené knize Komise o ochraně lesů
a souvisejících informacích v EU – příprava lesů na změnu klimatu3,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. března 2011 o činnosti navazující na cancúnskou 
konferenci,

– s ohledem na otázky k ústnímu zodpovězení …, které 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 existenci naprosto přesvědčivých vědeckých důkazů o tom, že dochází ke 
změně klimatu, a o dopadech této změny, a vzhledem k tomu, že je proto zcela nezbytné, 
aby byla na mezinárodní úrovni přijata opatření k řešení jednoho z nejzávažnějších 
problémů 21. století a budoucnosti obecně;

B. vzhledem k tomu, že souhrnným cílem musí i nadále být právně závazná mezinárodní 
dohoda, která bude v souladu se zásadou „společné, ale rozlišené odpovědnosti“, a bude 
tak přiznávat hlavní úlohu vyspělým zemím s tím, že přiměřeným dílem budou přispívat
i rozvojové země;

C. vzhledem k tomu, že stávající závazky přijaté v rámci Kodaňské dohody a potvrzené 
cancúnskými dohodami již nestačí k tomu, aby byl splněn cíl spočívající v omezení 
celkového nárůstu průměrné roční teploty při zemském povrchu na 2 ºC („cíl 2 ºC“);

D. vzhledem k tomu, že je důležité navázat na důvěru a transparentnost, které se podařilo 
obnovit během konference COP 16 v Cancúnu, a zachovat tak politický impuls, který je 
potřebný k vytvoření podmínek pro uzavření všeobecné mezinárodní dohody
s konkrétními cíli;

E. vzhledem k tomu, že je třeba zohlednit radikální změny, k nimž došlo v geopolitickém 
světě během posledních desetiletí, kdy se některé rozvojové země staly významnými 
ekonomickými a politickými aktéry, což vede k novému rozložení moci a vlivu, které
s sebou nese nové úlohy a nové povinnosti;

Hlavní cíle

1. naléhavě žádá smluvní strany, aby zajistily, že bude přijata všeobecnáprávně závazná 
mezinárodní dohoda pro období po roku 2012, která bude stavět na mezinárodním 
systému pravidel Kjótského protokolu a bude v souladu s cílem 2 ºC ;

                                               
1 Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report
3 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0226.
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2. naléhavě žádá Evropskou unii, aby veřejně a jednoznačně potvrdila svou pevnou podporu 
Kjótskému protokolu a aby přijala veškerá nezbytná opatření, kterými zabrání jakýmkoli 
prodlevám mezi obdobími plnění závazků v rámci Kjótského protokolu; vyzývá proto 
Evropskou unii, aby před konferencí v Durbanu otevřeně prohlásila, že je připravena 
pokračovat ve druhém období plnění závazků Kjótského protokolu (2013–2020); 

3. uznává však, že k zajištění jakékoli mezinárodní právně závazné dohody na období po 
roce 2012, která by vedla ke splnění cíle 2 ºC, je nezbytné dosáhnout srovnatelného 
pokroku v rámci UNFCCC;

4. naléhavě žádá všechny mezinárodní partnery, aby vystoupili se závazky ohledně snížení 
emisí, které budou ambicióznější než závazky obsažené v Kodaňské dohodě, a to na 
základě zásady „společné, ale rozlišené odpovědnosti“, aby byl zajištěn soulad s cílem 2 
ºC;

5. zdůrazňuje, že je důležité, aby se na konferenci v Durbanu podařilo dosáhnout pokroku, 
pokud jde o další provádění cancúnských dohod a stanovení nejzazší lhůty, kdy 
celosvětové emise dosáhnou nejvyšších hodnot, a globálního cíle jejich snižování pro rok 
2050, ale i pokud jde o řešení všeobecné otázky budoucí podoby závazků vyspělých
i rozvojových zemí; znovu opakuje, že podle vědeckých důkazů, které předložil panel 
IPCC, cíl 2 °C vyžaduje, aby celosvětové emise skleníkových plynů dosáhly vrcholu 
nejpozději v roce 2015 a byly do roku 2050 sníženy alespoň o 50 % ve srovnání
s hodnotami z roku 1990 a aby poté nadále klesaly;

Strategie EU

6. zdůrazňuje, že ještě před konferencí v Durbanu je třeba v rámci všech orgánů a institucí 
EU ve větší míře a účinněji rozvíjet diplomacii EU v oblasti klimatu (zejména pokud jde
o vztahy EU-Afrika), tak aby politika EU v oblasti klimatu dostala jasnější kontury, vnesla 
do mezinárodních jednání na toto téma nový impuls a povzbudila partnery z celého světa, 
aby rovněž zavedli své závazné cíle v oblasti snižování emisí;

7. v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropská unie vzhledem k svému 
významnému postavení vystupovala jednotně a jednotný postoj i nadále zachovávala; 

Návaznost konference v Durbanu na cancúnské dohody 

8. vítá úspěchu, kterého bylo na konferenci COP 16 v roce 2010 dosaženo přijetím 
cancúnských dohod, kdy byla změna klimatu uznána za celosvětový naléhavý problém
a kdy byly v zájmu jeho řešení stanoveny cíle a prostředky k jejich splnění, přičemž byla 
obnovena důvěra v mechanismy UNFCCC coby prostředku, pomocí něhož lze najít 
globální řešení problému změny klimatu; žádá všechny účastníky, aby usilovali o udržení 
pozitivní atmosféry jednání v Cancúnu;

9. připomíná zejména skutečnost, že cancúnskými dohodami byl potvrzen cíl 2 ºC (uznáno 
bylo i to, že v rámci prvního přezkumu bude nutné zvážit, zda na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků a v souvislosti se zvýšením průměrné globální teploty
o 1,5° není třeba posílit dlouhodobý globální cíl) a zahájen proces stanovení nejzazší 
lhůty, kdy celosvětové emise dosáhnout nejvyšších hodnot, a globálního cíle jejich 
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snižování pro rok 2050;

10. vyzývá zúčastněné strany, aby využily konference v Durbanu k zahájení činnosti 
nezbytných mechanismů vytvořených na základě dohody, a sice Zeleného fondu pro 
změnu klimatu a Výboru pro přizpůsobení, a aby se zaměřily na rozvíjení mechanismu 
pro technologie (včetně střediska a sítě pro technologie v oblasti klimatu) a registru plánů 
rozvojových zemí na omezení emisí skleníkových plynů;

11. zdůrazňuje, že je v rámci konference COP 17 třeba vyvinout další úsilí s cílem realizovat 
koncepci REDD+ (snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů) a zabývat se 
možnými nedostatky v této oblasti;

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby byla na konferenci v Durbanu dále rozvíjena ustanovení 
týkající se transparentnosti a aby bylo v tomto ohledu dosaženo dohody ve věci jasného 
pracovního programu, včetně vyhodnocování, vykazování a ověřování;

13. poznamenává, že odvětvová a netržní opatření nadále vykazují nedostatky, a zdůrazňuje, 
že je zejména třeba se zaměřit na výrobu a spotřebu hydrofluoruhlovodíků v souladu
s Montrealským protokolem; vyzývá k reformě mechanismů založených na projektech, 
jako jsou mechanismus čistého rozvoje (CDM) a mechanismus společného provádění (JI), 
zavedením přísných standardů pro posuzování kvality projektů, které zaručí dodržování 
lidských práv a spolehlivé, ověřitelné a reálné dodatečné snížení emisí, jež rovněž přispívá
k udržitelnému rozvoji rozvojových zemí; kromě toho podporuje stanovisko Komise, 
že by se měly na období po roce 2012 schválit odvětvové mechanismy pro hospodářsky 
vyspělejší rozvojové země, zatímco pro nejméně rozvinuté země by měl zůstat k dispozici 
mechanismus CDM;

Financování 

14. připomíná, že vyspělé země se zavázaly, že v období let 2010 až 2012 poskytnou nové 
prostředky ve výši nejméně 30 miliard USD, které by doplňovaly stávající financování,
a do roku 2020 pak 100 miliard USD ročně se zvláštním důrazem na ohrožené a nejméně 
rozvinuté země; vyzývá Komisi a členské státy, aby plnily své závazky a zaručily, že 
zdroje určené na přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování jejích důsledků budou 
zařazeny mezi priority 0,7% cíle oficiální rozvojové pomoci, a specifikovaly, do jaké výše 
bude tento závazek hrazen z veřejných prostředků; zdůrazňuje dále, že za účelem plnění 
tohoto cíle je třeba čerpat domácí i mezinárodní prostředky ze všech dostupných zdrojů;

Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF)

15. žádá, aby bylo v Durbanu dosaženo dohody o komplexních pravidlech týkajících se 
LULUCF, která zvýší ambice smluvních stran přílohy I a budou koncipována tak, 
aby dosáhla snížení emisí v oblasti lesnictví a využívání půdy, a která budou vyžadovat, 
aby smluvní strany přílohy I odpovídaly za jakékoli zvýšení emisí pocházejících
z LULUCF, a budou v souladu se stávajícími závazky smluvních stran týkajícími 
se ochrany a rozšíření úložišť a rezervoárů skleníkových plynů, aby byla zajištěna 
ekologická vyváženost příspěvku tohoto odvětví ke snižování emisí;

Námořní a mezinárodní letecká doprava
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16. vítá pokrok, jehož bylo v nedávné době dosaženo v rámci Mezinárodní námořní 
organizace (IMO), pokud jde o zavedení povinných opatření pro energetickou účinnost
v oblasti mezinárodní námořní dopravy, avšak poznamenává, že to lze považovat pouze za 
první krok; naléhavě proto organizaci IMO žádá, aby přijala nezbytná opatření, kterými
v rámci UNFCCC vytvoří podmínky pro globální závazné snížení emisí z námořní 
dopravy;

17. vyzývá EU k zajištění toho, aby byl v rámci mezinárodní dohody zohledněn celkový 
dopad letecké dopravy, a to v podobě závazných cílů, které budou pro leteckou dopravu 
stanoveny v oblasti snižování emisí; je přesvědčen, že vzhledem k nedávnému 
zpochybnění směrnice 2008/101/ES ze strany mezinárodního společenství se rozhodnutí
v této věci stává stále naléhavějším;

18. vyzývá k prozkoumání způsobu, jakým by se mohly rozdělovat potencionální příjmy, 
které přinese globální rámec této politiky s cíli, jež byly v oblasti snižování emisí 
stanoveny pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu;

Delegace Evropského parlamentu

19. je přesvědčen, že delegace EU hraje v jednáních o změně klimatu důležitou úlohu, a proto 
pokládá za nepřijatelné, že se poslanci Evropského parlamentu nemohli zúčastnit 
koordinačních jednání EU na předchozích konferencích smluvních stran; očekává, že 
koordinačních jednání EU v Durbanu se budou smět zúčastnit alespoň předsedové 
delegace Evropského parlamentu;

20. poznamenává, že podle rámcové dohody z listopadu 2010 uzavřené mezi Komisí
a Evropským parlamentem musí Komise umožnit účast poslanců Parlamentu coby 
pozorovatelů v delegacích Unie vyjednávajících mnohostranné dohody; připomíná, že 
podle Lisabonské smlouvy (článek 218 SFEU) musí Evropský parlament vyslovit souhlas 
se smlouvami mezi Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi;

21. připomíná povinnost smluvních stran UNFCCC podporovat co nejširší účast na procesu 
UNFCCC, a to i pokud jde o nevládní organizace; vyzývá k začlenění Mezinárodního fóra 
domorodých národů mezi účastníky jednání v rámci COP 17, neboť právě tyto národy 
jsou změnou klimatu a přizpůsobováním se této změně obzvláště zasaženy;

*

* *

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a sekretariátu UNFCCC s žádostí, aby byla rozeslána všem smluvním 
stranám, které nejsou členy EU.


