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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je si vědom toho, že ke klimatickým změnám dochází a že jsou způsobeny lidskou 
činností; proto je nezbytné přizpůsobit se rostoucí průměrné teplotě na Zemi; přesto 
zdůrazňuje, že ke zmírnění účinků klimatických změn je zapotřebí účinnějších opatření;

2. upozorňuje na skutečnost, že kombinace klimatických změn, demografického vývoje 
a globalizace a jejich vzájemné posilování předznamenávají nebývalé období nestability 
v dějinách lidstva; tím je zdůrazněna potřeba zmenšit rozpory mezi rozvojovým světem a 
zbytkem planety a vymýtit chudobu;

3. zdůrazňuje, že v boji proti klimatickým změnám musí spolupráce s rozvojovými zeměmi 
vycházet z potírání chudoby;

4. uznává, že rozvojové země jsou klimatickými změnami ovlivněny nejvíce a že jejich 
ekonomiky jsou často závislé na malém počtu hospodářských aktivit, které mohou být 
klimatickými změnami nepřiměřeně ovlivněny; to se týká především malých ostrovních 
států; dále uznává, že zmírnění klimatických změn v rozvojových zemích a přizpůsobení
se jim by v rozvojové politice EU mělo být úkolem prvořadého významu; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby se vyjádřily k tomu, jak v souvislosti s politickým prohlášením, 
učiněným v Bonnu v červenci 2001, plní tento cíl i své finanční závazky, posílováním
spolupráce s rozvojovými zeměmi v oblasti klimatických změn, pomocí rozpočtu ve výši 
410 milionů USD s platností od roku 2005;

5. vítá výsledky summitu G8 v Gleneagles a úsilí, které plánuje britské předsednictví EU 
v boji proti globálním klimatickým změnám; přesto vybízí k dalším opatřením při řešení 
otázky klimatických změn;

6. doporučuje, aby EU vytvořilo konkrétní politiku pro spolupráci s rozvojovými zeměmi 
v oblasti klimatických změn; konstatuje, že začlenění hledisek klimatických změn do 
širších rozvojových politik vyžaduje vytvoření a zavedení řady nástrojů; hlavními 
prioritami v této oblasti jsou zemědělství a bezpečnost potravin, dvě oblasti, které jsou 
vůči klimatu nejcitlivější; dále se domnívá, že vzhledem k tomu, že mnoho rozvojových 
zemí v Asociaci malých ostrovních států (AOSIS) je velmi závislých na cestovním ruchu, 
je další klíčovou otázkou hospodářská diverzifikace; při působení proti klimatickým 
změnám je zásadní problematikou doprava, sociální plánování a energetika; konstatuje, 
že mezi další priority patří předcházení katastrofám a připravenost na ně;

7. podporuje mezinárodní spolupráci a zapojení rozvojových zemí do řešení klimatických 
změn; nicméně vyzývá k náležitému uplatňování technologické spolupráce, k rozvoji 
obnovitelné energie, k přípravě programů pomoci při katastrofách a programů k 
zajišťování vody a k převodu dostatečné finanční pomoci ze strany EU; doporučuje, aby 
bylo pravidelně konzultováno Smíšené parlamentní shromáždění AKT–EU a vyzývá k 
jeho aktivní účasti při vypracovávání takových návrhů;

8. doporučuje zabývat se problémem neúčasti na činnostech ke zmírnění klimatických 
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změn; 

9. domnívá se, že je důležité, aby EU zdůraznila výši nákladů, které vzniknou, pokud 
neučiníme nic proti snížení emisí, které mají vliv na klima, protože znalost těchto nákladů 
může zvýšit motivaci ke snížení emisí a skleníkových plynů;

10. zdůrazňuje, že je důležité zabývat se otázkou pozorování klimatu, jeho zranitelností a 
dopadem, neboť to jsou důvody proč podniknout kroky vůči klimatickým změnám; ve 
většině rozvojových zemí je takové pozorování nedostatečné; poznamenává, že obdobně 
neexistuje dostatek meteorologických pozorování a že není možné se řádně přizpůsobit, 
budou-li chybět soubory údajů o rizicích, zranitelnosti a dopadech klimatu; vítá 
„evropskou iniciativu pro globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti“ 
(GMES) – iniciativu Komise a Evropské kosmické agentury, která bude zahájena v roce 
2008 a jejímž záměrem je podporovat politické cíle Unie, jež se týkají udržitelného 
rozvoje a politické správy; doporučuje, že obecně je třeba, aby spolupráce v této oblasti 
byla součástí takových mezinárodních iniciativ, jako jsou Globální systém pro 
pozorování klimatu (GCOS) a Globální systém systémů pro pozorování Země (GEOSS);

11. vítá vytvoření informačního systému Komise o životním prostředí pro životní prostředí a 
udržitelný rozvoj Afriky, založený na satelitních technologiích a technologiích 
počítačového zpracování map, který pomůže rozvojovým činnostem úřadu ECHO;
doporučuje prozkoumat, zda je možné rozvinout a rozšířit strukturu Komise tak, aby 
zahrnovala síť pro pozorování klimatických změn.

12. domnívá se, že udržitelný rozvoj musí být nedílnou součástí rozvojové práce EU; vyzývá 
Komisi, aby k účinné integraci udržitelného rozvoje přispěla vytvářením kapacit v EU, 
OSN, dárcovských zemích a přijímajících zemích; především je potřeba se zasadit 
o rozvoj dovedností, vzdělání a výměnu zkušeností;

13. zdůrazňuje, že mezinárodní obchodní modely mají značný vliv na klimatické změny; 
vyzývá proto WTO, aby do své práce začlenila mechanizmus udržitelného rozvoje;

14. zdůrazňuje, že je třeba zásadně zdokonalit přípravu na přírodní katastrofy související 
se stávající proměnlivostí klimatu a s jeho potenciálními budoucími změnami 
v rozvojových zemích, jako například v zemích AKT, jak ukázaly dramatické důsledky 
hurikánu Jeanne ze dne 19. září 2003; domnívá se, že je třeba podniknout kroky 
související nejenom s meteorologickým pozorováním, ale také s rychlostí reakce místních 
orgánů a informovanosti obyvatelstva;

15. navrhuje, aby byly přijaty strategie předcházení konfliktům a omezování katastrof, a to se 
zvláštním zřetelem na omezování politické nestability v rozvojových zemích v důsledku 
změn klimatu/ekosystému, které budou zahrnovat zvláštní podporu pro správu a budování 
kapacit v Africe;

16. zdůrazňuje, že Komise by měla usilovat o aktivní účast rozvojových zemí 
prostřednictvím své komunikační strategie o klimatických změnách a ujmout se iniciativy 
při šíření informací pomocí kanálů AKT - EU a současně vzít v úvahu evropské periferní 
oblasti, které sousedí s mnoha zeměmi AKT a často se potýkají s podobnými otázkami 
udržitelného rozvoje;
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17. zdůrazňuje, že stěžejní úloha IPCC (Mezinárodního panelu pro klimatické změny),        
která je základem vědeckého konsenzu o klimatických změnách, není ve sdělení 
dostatečně zohledněna; zdůrazněna by měla být také účast rozvojových zemí na jeho 
práci a na výzkumu obecně;

18. zdůrazňuje, že pokud jde o účast rozvojových zemí na budoucím klimatickém systému, 
musí EU jasně uznat, že prioritou těchto zemí je rozvoj; rozvojových cílů tisíciletí však 
nebude možno nikdy dosáhnout, pokud nebude řádně řešena problematika životního 
prostředí, jako jsou klimatické změny; udržitelný rozvoj a potírání chudoby by měly
zůstat obecným rámcem, v němž by byly rozvojové země povzbuzovány k tomu, 
aby přijímaly politické programy a opatření zohledňující problematiku klimatických 
změn, ať už za účelem jejich přizpůsobování nebo zmírňování; konstatuje, že rozvojové 
cíle by v tomto ohledu měly přihlížet ke dvěma různým podmínkám;

a) je třeba, aby nevedly k dalšímu zhoršení kvality života místních obyvatel a musí 
odrážet rozvojové cíle tisíciletí; domnívá se, že v příslušných oblastech musejí 
rozvojové země za tímto účelem stanovit a uplatnit politiky přizpůsobení, musejí se 
však zároveň, pokud jde o zmírňování, vyvarovat slepých uliček, ve kterých již 
uvízly takzvané vyspělé země, například v oblasti pozemní a letecké dopravy; 
domnívá se, že rozvojové země mají historickou příležitost, které by měly využít, 
přičemž rozhodnutí o investicích v příštích desetiletích budou mít rozhodující 
význam při přechodu na budoucí technologie s nízkými uhlíkovými emisemi;

b) rozvojové země by v rámci svých možností a aniž by došlo ke zpomalení jejich 
rozvoje, měly přispět také k obecnému úsilí o zmírnění klimatických změn;
konstatuje, že by to znamenalo další výhodu pro většinu rozvojových zemí, které 
jsou v současnosti velmi závislé na ropě, a proto se potýkají s vysokými náklady za 
energii: jakékoli omezení spotřeby energie a širší využití alternativních zdrojů 
energie by proto bylo velmi prospěšné; zdůrazňuje, že mechanizmus čistého rozvoje 
(CDM) vycházející z Kjótského protokolu může k dosažení tohoto cíle přispět, a 
proto by měly být zkoumány způsoby, jak jej rozvíjet i po prvním závazném období 
Kjótského protokolu, zejména hledáním způsobu, jak snížit náklady a zvýšit účinnost 
postupu nutného ke schválení projektů CDM; konstatuje, že jeho úspěšné zavedení 
vyžaduje větší finanční podporu ze strany evropských zemí, aby bylo možno vyřešit 
stávající problémy s financováním; přesto je důležité, aby došlo k vyhodnocení 
mechanizmu čistého rozvoje, aby tento mechanizmus přinesl kýžený výsledek a 
nevedl pouze k tomu, že se budou podniky vyhýbat odpovědnosti za zvyšování 
energetické účinnosti;

19. podporuje proto vytvoření nového uceleného politického řešení, které by zlepšilo životní 
podmínky již tak zranitelného obyvatelstva díky globální strategii rozvoje s odpovídající 
hospodářskou pomocí; navrhuje, aby tato nová strategie byla založena na spojitosti mezi 
klimatickými změnami, správou přírodních zdrojů, předcházení katastrofám a 
odstraňováním chudoby.
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