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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ke sdělení Komise: Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu
(2005/2049(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Jak zvítězit v boji proti
celosvětové změně klimatu (KOM(2005)0035),

– s ohledem na Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC), 
který vstoupil v platnost dne 16. února 2005 poté, co byl ratifikován 152 státy a 
regionálními organizacemi pro hospodářskou integraci, které představují 61,6 % 
světových emisí skleníkových plynů (GHG) uvedených v příloze I z roku 1990 a téměř 
90% světové populace, a s ohledem na postupy pro jeho provádění, které byly přijaty na 
konferencích stran v Bonnu (červenec 2001), Marrákeši (listopad 2001), Dillí (listopad 
2002), Milánu (prosinec 2003) a Buenos Aires (prosinec 2004),

– s ohledem na své návrhy usnesení k otázce změny klimatu, především usnesení ze dne 
13. ledna 2005 o závěrech konference v Buenos Aires1 a usnesení ze dne 12. května 2005 
k semináři vládních expertů o změně klimatu2,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
(A6-0000/2005),

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu je jedním z největších problémů 21. století se 
značnými nepříznivými ekologickými, hospodářskými a sociálními důsledky pro celý svět
a i s možnými katastrofickými důsledky, a vzhledem k tomu, že změna klimatu se liší od 
ostatních problémů v oblasti životního prostředí, kterým čelíme,

B. vzhledem k tomu, že jsou již patrné změny klimatu, např. v podobě častějších a silnějších
extrémních výkyvů počasí; vzhledem k tomu, že během posledního desetiletí vzrostly 
ekonomické ztráty v důsledku přírodních katastrof způsobených počasím ve srovnání s 
šedesátými léty šestinásobně; 

C. vzhledem k tomu, že stejně jako v minulosti i nyní nesou vyspělé země hlavní 
zodpovědnost za hromadění emisí skleníkových plynů v atmosféře; vzhledem k tomu, 
že nestabilním klimatem budou pravděpodobně nejvíce postiženy rozvojové země,
a vzhledem k tomu, že vyspělé země musí převzít hlavní zodpovědnost za pomoc zemím 
s nízkými příjmy, aby se této změně klimatu přizpůsobily; 

D. vzhledem k tomu, že Kjótský protokol stanovuje, že se mají v brzké době určit závazky
pro snížení emisí na období po roce 2012, a jedenáctá konference stran (COP 11) v 

  
1 TA(2005)0005
2 TA(2005)0117
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Montrealu by proto měla tomuto úkolu věnovat zvýšenou pozornost; 

E. vzhledem k tomu, že pro splnění hlavního cíle UNFCCC – zabránit nebezpečné změně 
klimatu – bude podle posledních vědeckých zpráv pravděpodobně nutné udržet 
koncentraci skleníkových plynů pod úrovní 500 ppm CO2 eq, tzn. mírně nad současnou 
úrovní, a bude tedy nutné v blízké době výrazně snížit hladiny emisí; 

F. vzhledem k tomu, že investice do úsporných opatření v energetice představují 
nejúčinnější způsob, jak dosáhnout snížení emisí uhlíku, a vzhledem k tomu, že EU má
značné možnosti pro nákladově efektivní úsporu energie;

G. vzhledem k tomu, že je nezbytné mnohem intenzivněji zapojit občany do všeobecného 
úsilí v oblasti kontroly emisí a vytváření udržitelnější životní úrovně;

H. vzhledem k tomu, že se v mnoha členských státech i nadále zvyšují emise skleníkových 
plynů, a proto je třeba rychle přijmout opatření, aby EU dostála kjótským požadavkům;

I. vzhledem k tomu, že překonání hospodářství záloženého na fosilních palivech 
představuje historickou příležitost pro hospodářství; vzhledem k tomu, že se hospodářská
příležitost nabízí rovněž rozvojovým zemím, které disponují obnovitelnými 
energetickými zdroji, ale momentálně nemají potřebné technologie pro jejich využití; 

1. zdůrazňuje, že strategie EU pro zmírnění změny klimatu by měla vycházet ze šesti
následujících zásad:
– stavět na „Kjótu“
– přijmout opatření pro zásadní snížení emisí na vlastním území
– aktivně se zasadit o zapojení dalších důležitých partnerů, především USA 
– rozvíjet strategická partnerství se zeměmi jako Čína a Indie, pomáhat jim při vývoji  
strategií pro udržitelnou energetiku a zajistit jejich účast v programu zaměřeném na
zmírnění změny klimatu

– významně podporovat výzkum a inovaci technologií pro udržitelnou energetiku
– podporovat mnohem větší přímé zapojení evropských občanů do úsilí o zmírnění změny 
klimatu, s podmínkou poskytovat podrobné informace o obsahu uhlíku ve výrobcích a při 
poskytování služeb, přičemž je v budoucnu možné zavést systém individuálních
obchodovatelných kvót;

2. vyzývá představitele EU, aby na konferenci COP 11 předložili návrhy na budoucí 
klimatický režim, jehož hlavním cílem bude dosáhnout toho, aby nedošlo ke globálnímu 
oteplení o více než 2ºC oproti předindustriálnímu období;

3. domnívá se, že budoucí režim má být založený na společných, avšak jasně určených
odpovědnostech, na pokračujícím a postupně stále větším snižování emisí a na zapojení
více zemí do úsilí o snižování emisí; zdůrazňuje, že všechna připravovaná opatření by 
měla zohledňovat efektivnost nákladů, a proto by mělo být dlouhodobým cílem vytvoření
celosvětového tru s uhlíkem na principu omez a obchoduj (cap and trade);  

4. vítá závěry ze zasedání Evropské rady v Bruselu ze dne 23. března 2005, především to, že 
vyspělé země mají usilovat do roku 2020 o snížení emisí o 15 až 30 %; trvá však na tom, 
že je nutné stanovit také dlouhodobé cíle, a navrhuje snížit emise o 60 až 80 % do roku
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2050; 

5. zdůrazňuje, že účinné zmírnění změny klimatu si vyžádá zásadní změny v energetice 
a dopravě a že by se tyto změny měly stát hnací silou v rámci Lisabonské strategie s cílem 
podpořit hospodářský růst, konkurenceschopnost a zvýšení vývozu; 

6. zdůrazňuje, že mnohé technologie pro snížení produkce skleníkových plynů již existují, 
avšak při jejich zavádění se musí čelit mnoha překážkám a v neposlední řadě i nečestným 
pohnutkám; naléhá proto na představitele EU, aby vytvořili stimulující prostředí pro 
efektivnější využití energeticky úsporných technologií s nízkým obsahem nebo absencí 
uhlíku, a vyzývá, aby systém veřejného zadávání zakázek v rámci EU pomohl snížit
náklady na zavádění těchto technologií; dále požaduje, aby byl vypracován tzv. program 
Crash – podobný programu Appolo v šedesátých letech ve Spojených státech – na výzkum 
a modernizaci udržitelné energetiky;  

7. zdůrazňuje, že vývoj v oblasti dopravy je kritický, a lituje, že dobrovolná dohoda 
s výrobci automobilů pravděpodobně nepovede k očekávaným výsledkům; proto 
požaduje, aby byla zavedena přísná opatření pro snížení emisí pocházejících z dopravy a 
aby byly stanoveny závazné hodnoty pro emise CO2 z fosilních paliv pro nová vozidla 
(maximálně 120 g CO2/km pro průměrné vozidlo prodané k roku 2012), a dále aby se 
zmodernizovalo územní plánování; 

8. vyzývá představitele EU, aby předložili konkrétní legislativní návrhy na rozšíření 
působnosti nařízení o stavbách a aby přepracovali nařízení o biopalivech tak, aby zahrnulo
nejnovější technologie rozložitelných biopaliv a stanovilo minimální poměry složek ve 
směsích;

9. naléhá na Komisi, aby podnikla rozhodné kroky pro omezení vlivu letecké dopravy 
na životní prostředí tím, že ji zahrne do systému emisního obchodování (ETS), který 
se bude vztahovat na všechny lety směřující na letiště a z letišť EU; zdůrazňuje, 
že ošetření emisí CO² představuje pouze první krok, a žádá Komisi, aby přezkoumala 
možnosti budoucí politiky, která by se zabývala celkovým dopadem letecké dopravy 
na klima; 

10. domnívá se, že rychlý rozvoj výroby energie z biomasy a z jiných zemědělských zdrojů se 
musí stát prioritou v rámci krátkodobých cílů; vyzývá proto EU, aby postupně přesouvala 
těžiště dotací zemědělského systému z výroby potravin na podporu výroby energie z 
obnovitelných zdrojů;

11. znovu opakuje svou výzvu Komisi a členským státům, aby diskusi o budoucím 
mezinárodním klimatickém režimu vedly v rámci jednotlivých sektorů; dále Komisi žádá, 
aby přezkoumala možnost propojení systému emisního obchodování EU s trhy třetích 
zemí;

12. vyzývá Komisi, aby se v rámci úsilí o zmírnění změny klimatu vážně zabývala 
problémem parazitnictví;

13. domnívá se, že v rámci revize systému ETS a jeho případného rozšíření by měl být kvůli 
vážným nedostatkům důkladně přezkoumán princip ochrany předchozího stavu (tzv. 
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grandfathering) a zváženy alternativní možnosti jako např. určování standardů (tzv. 
benchmarking) a aukce, a to na základě zpětného určení; dále je nutné přehodnotit národní 
kvóty pro emise v důsledku rostoucího přeshraničního obchodu, především s elektrickou 
energií;

14. zdůrazňuje, že všechny rozvojové země mají právo na hospodářský rozvoj; rozvojové 
země však nemusí opakovat stejné způsoby znečišťování jako vyspělé země; navrhuje 
proto multilaterální iniciativu „udržitelná energetika“ (Sustainable Energy), do níž by byla 
zapojena EU a země jako Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika atd. a některé velké 
energetické korporace, jejímž společným cílem by bylo zavedení úzké spolupráce v 
oblasti technologií s důrazem na energetiku a dopravu;

15. trvá na potřebě zvýšit finanční pomoc pro nejméně rozvinuté země, aby se mohly 
přizpůsobit klimatickým změnám; v této souvislosti považuje úsilí o zachování lesů, 
především tropických pralesů, za nezbytné jak pro zmírnění změny klimatu, tak pro
přizpůsobení se mu;

16. vyzývá evropské orgány, aby šly příkladem tím, že sníží emise skleníkových plynů 
v různých oblastech svých činností, jako např. hospodárnějším využíváním energie v 
kancelářských budovách a při užívání veškerého vybavení, snížením emisí uhlíku při 
cestování atd.; zvláštní pozornost by měly věnovat cestám poslanců, a tudíž znovu zvážit 
dvojí umístění Evropského parlamentu, vozy s nízkými emisemi uhlíku pro cestovní 
službu atd.;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států a sekretariátu UNFCCC s žádostí, aby jej poskytly všem smluvním 
stranám mimo EU.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Climate change is different from any other environmental problem we face. The main reason 
is that the climate system is non-linear in character, with positive feed-backs. Once we pass a 
certain level of green-house gas concentration (GHG) in the atmosphere, the whole system is 
likely to undergo drastic change. Globally intolerable impacts with disastrous consequences 
may occur, like annual material damages due to extreme weather events in the range of 
hundreds of billions of dollars, tens of millions of people being displaced, severe heat waves, 
large-scale change of crop and species distribution etc.

Developing countries are likely to be the hardest hit. The poor are much more vulnerable to 
phenomena like floods, storms and droughts. In some regions a drier climate will lead to food 
production losses. Adding to that, large regions in the South will be seriously affected by 
rising sea levels.

In spite of its different character, climate change is still mostly seen as an environmental 
problem and mainly the responsibility of the environment ministers. This has to change.
Climate change has serious implications, not only for ecosystems, but for the economy as a 
whole, for public health, water and food security, migration etc. 

The Communication of the Commission on “Winning the Battle against Global Climate 
Change” contains a wealth of useful information and a number of forward-looking proposals. 
However, given the seriousness of the problem, the Commission proposal would have 
benefited from a greater sense of urgency. A stabilization of the GHG in the atmosphere is a 
formidable challenge and will require significant behavioural changes of a type not yet 
seriously considered.

Living up to the Kyoto requirements is the first priority for the EU. In too many Member 
States, emissions are far beyond their Kyoto commitments. We should not be surprised. Most 
of the cuts in carbon emissions within the EU so far are the result of the closing down of old 
inefficient coal-powered plants, primarily in the UK and Germany. Hence, strong policy 
measures have to be implemented shortly so as to guarantee that the EU really meets its 
Kyoto objectives. 

But Kyoto is only a first modest step. We have to bring about significant cuts in our GHG 
emissions in the EU beyond 2012. Although significant, EU emissions only make up around 
14% of total GHG emissions. Hence our further efforts risk to become futile if they remain 
isolated. 

The problem of climate change cannot be effectively tackled without the active engagement 
of all major actors. The decision by the US administration not to ratify the Kyoto Protocol 
was a major blow to international cooperation on climate change. The role of the US is 
critical. Its active participation is seen as indispensable in order to engage developing 
countries more fully in mitigation efforts.

The Communication rightly stresses the need to include sectors that are not part of the Kyoto 
framework, notably aviation and maritime transport, as well as analyzing in more detail how 
different forms of land-use regimes influence the climate system. A strong plea is also made 
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for the deployment of new technologies, including efforts to boost energy efficiency. 

The UN Framework Convention on Climate Change makes staying within ecological limits 
its "ultimate objective", with GHG concentrations to be stabilized "at a level that would 
prevent dangerous anthropogenic [human made] interference with the climate system". The 
EU has interpreted this objective to mean that "a sustainable EU climate change target should 
limit global temperature increase to no more than 2 degrees Celsius above pre-industrial 
levels". When this target is translated into a specific level of GHG concentration in the 
atmosphere, the advice from experts is that a stabilization at a level below 500 ppm CO2 eqv, 
ought to be the aim. Such a level is not far from the present value, which shows the urgency 
of the situation. 

The Commission has indicated that reductions of at least 15% in global emissions by 2050, 
compared to 1990 levels, will be needed. This level of ambition appears too low. A reduction 
in the range of 25-30% is most probably needed if the goal is to avoid dangerous climate 
change.

EU heads of State and government agreed in March 2005 that "reduction pathways for the 
group of developed countries in the order of 15-30% by 2020 compared to the baseline 
envisaged in the Kyoto Protocol and beyond” in the spirit of the conclusions of the previously 
held Environment Council should be explored with other countries. Building on that the EU 
should consider a reduction target for 2050 in the range of 60-80%.

Climate change mitigation is largely an energy issue. However, there are other strong 
elements calling for a major re-orientation of the energy system. Nobody can tell with 
certainty whether or not the rapidly rising price of oil is an indication of the exhaustion of 
resources. Many independent analyses, however, point in this direction and predict that the 
maximum of production could be reached very shortly. 

World energy demand is expected to grow in the years ahead. Supplying ever increasing 
amounts of energy present a major challenge, requiring new supply and demand technologies. 

The present energy system has proved inadequate also in other respects. It has done little for 
poverty alleviation. Fulfilling the Millennium Development Goals will require access to 
modern forms of energy for the 2 billion people who presently are lacking clean and safe fuels 
and have no electricity. Local and regional environmental problems are another major reason 
to replace the present energy system. Such problems have serious impacts on health and 
impose direct economic costs for society; estimates for China are in the order of 7% of its 
GDP.

The main technologies needed for a sustainable energy system have been identified and 
developed. They include a variety of alternatives for demand-side management and energy 
supply. Scientists at Princeton have identified fifteen existing technologies that, over the long-
term, each could prevent 1 billion tons a year worth of carbon emissions (current emissions 
rate around 7 Gtons C/year), thereby countering the argument that major new technologies 
need to be developed before significant mitigation of emissions can begin. 

The fact that a large number of alternative technologies actually exist does not mean that they 
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are diffusing spontaneously. There are many barriers to change, such as lack of information, 
perverse subsidies, poor incentives, obsolete regulation, insufficient technical capabilities, 
high costs etc. These kinds of problems are well documented inside the European Union, but 
they hold true as well in the context of most developing countries. 

A significant increase in research funding is needed - both to help to bring about 
breakthroughs in new technology areas and to help to bring down costs. The proposed new 
Framework Program for Research within the EU represents an increase in funding, but the 
resources proposed for alternative energy are far from satisfactory. A Crash Programme for 
research and innovation in sustainable energy is needed.

When industrialised countries (IC) approach developing countries (DC) on climate change 
mitigation they are often perceived as trying to limit economic development in these 
countries. DCs rightly stress that ICs never had to care about GHG emissions during their 
modernisation. For the future a truly comprehensive approach is therefore needed to bring 
about the necessary cooperation with DCs.

DCs have initially been involved in efforts to limit GHG emissions through the Clean 
Development Mechanism (CDM) and the Global Environmental Facility. Although useful 
instruments, they represent a far too modest effort in relation to the magnitude of the 
challenge. What is proposed here is to develop a strategic partnership with the more advanced 
developing countries (to start with China, India, Brazil, South Africa and Indonesia). A 
Sustainable Energy Initiative in a multilateral context, involving as well the European Union 
and some major energy-related corporations is proposed. This Initiative should address the 
energy problems starting from the needs for energy services to reach the Millennium 
Development Goals (MDG) as well as to fuel economic development, while at the same time 
protecting the environment (including ambitious climate change mitigation). 

A special case is related to the so-called “leapfrogging”, i.e. the adoption in a DC of an 
advanced technology, sometimes not yet widely adopted in IC. Such solutions may be the 
most appropriate in the context of DC´s for a number of reasons. One seemingly effective 
way to make sure technology "leapfrogging" happens would be for the EU, and hopefully 
other OECD countries to help finance the cost differential between investing in a new, 
advanced technology and a conventional one. 

For many people climate policy is seen primarily as a cost issue and a constraint on growth. 
Seen this way, the post-2012 discussions will become very difficult. It may sound naive to 
some, but it ought to be possible to reframe the debate on global warming and see it more as 
an opportunity for Europe rather than a problem. No doubt there are costs involved. But there 
are clear benefits as well – for society at large, but also for individual businesses. There are, 
for instance, many examples of companies which have cut emissions substantially and at the 
same time made huge savings. 

The challenge will be to provide a policy framework to encourage companies to make use of 
the opportunities that do exist, both to use energy more efficiently and to invest in carbon-free 
or low-carbon technologies. There is an obvious link to the Lisbon Strategy. The 
environmental technology sector is already growing annually by 5% - estimated at over €500 
billion in 2003.  Why not let the necessary transformation of our energy and transportation 
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systems be a strong lever in the Lisbon strategy, to boost growth and competitiveness as well 
as to export growth for the EU. 

In a recent statement leading British business leaders urged governments to develop a more 
ambitious policy on climate change. To delay action is, the statement reads, likely to 
significantly increase the costs of mitigation. The business leaders suggest that targets for 
emissions reductions and trading ought to be set now for the year 2025. Moreover, they 
encourage governments in Europe to do away with inconsistencies and perverse incentives 
that undermine climate policy. Governments are also urged to assess the impact on carbon 
emissions of all new legislation and to use public procurement to stimulate markets for new 
and existing low-carbon technologies.

A future climate action programme has to encompass all major sectors of the economy. The 
first priority should be to greatly enhance energy efficiency. The potential is huge. The 
Commission green paper on energy efficiency includes good suggestions but must be 
complemented, not least in the area of transport. The incentives structure of the economy is 
crucial, but the same goes for access to finance and greatly enhanced knowledge among 
companies and households regarding available technologies.

Europe has to change the way it generates electricity. Fossil fuels subsidies must be removed 
(presently in the range of 25 billion € per year) and invested instead in renewable energy 
sources. Combined heat and power has to be enhanced. The transport sector remains a 
difficult area in which to reduce emissions. A combination of measures should be considered. 
Mandatory targets for fuel efficiency for new vehicles have to be introduced. A realistic goal 
for 2012 should be a maximum of 120 g CO2/km for the average vehicle sold. The production 
of alternative fuels must be boosted. Recent developments in the production of biofuels are 
promising, e.g. through combined food and bio-fuels production and bio-diesel production in 
the tropics (using tropical vegetable oils). While bio-fuel production should be greatly 
encouraged through a reorientation of the present support systems within the CAP, the EU 
should also be open to increased imports from developing countries as well. The import levy 
on ethanol for instance has to be abolished. 

The European Emissions Trading Scheme (ETS) is a major achievement. It provides a policy 
tool whose main aim is cost-effectiveness. The system will be reviewed next year. Already at 
the present time a few comments are in place. One common view is that to get the most out of 
the ETS, it should not be restricted to major plants but extended to other sectors such as 
aviation. Extending the current downstream approach i.e. focussing on single emission 
sources, would however not be feasible for most other sectors such as SMEs or households. 
Rather, as suggested by German scientists, an up-stream approach focussing on the beginning 
of the fuel chain would be more suitable. In the future the most efficient way to expand the 
ETS is to ensure that the emission credits are not allocated via grandfathering but through 
benchmarking and/or auctioning on a gradually diminishing EU “bubble”. 

Another important comment is related to the difficulties of competition that may be 
encountered by many energy-intensive industries that are subject to fierce international 
competition. Hence the urgency to encourage other major actors to join the ETS and to 
consider ways of ensuring, as much as possible, a level-playing field.
A final comment is pertaining to the present system of national quotas within the burding-
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sharing agreement within the EU. It is difficult to see how this could be maintained in a 
situation where there is more and more cross-border trade, notably of electricity.


