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Usnesení Evropského parlamentu o financování politiky v oblasti klimatu

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 175 Smlouvy o ES,

– s ohledem na soubor opatření v oblasti klimatu a energetiky, který dne 17. prosince 2008 
přijal Evropský parlament, zejména na postoj Evropského parlamentu k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil 
a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
Společenství1, a k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 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 závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 19.–20. 
června 2008 a 11.–12. prosince 2008,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2009 nazvané „2050: Budoucnost začíná dnes 
– doporučení pro budoucí integrovanou politiku EU v oblasti změny klimatu“3, 

– s ohledem na 14. konferenci smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(UNFCCC) (COP 14) a na čtvrtou konferenci smluvních stran Kjótského protokolu 
(COP/MOP 4), které se konaly od 1. do 12. prosince 2008 v polské Poznani,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. ledna 2009 nazvané „Cesta ke komplexní dohodě 
o změně klimatu v Kodani“ (KOM(2009)0039), 

– s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v prosinci 2009 mají být v Kodani dokončena jednání o komplexní 
mezinárodní dohodě o změně klimatu, která by měla být v souladu s cílem snížit nárůst 
globální teploty na úroveň nižší než 2 ºC,

B. vzhledem k tomu, že stále větší počet vědců dochází k závěru, že zamezení nebezpečné 
změně klimatu bude vyžadovat, aby se obsah skleníkových plynů v atmosféře ustálil na 
hodnotě 350 ppm ekvivalentu CO2, což je výrazně nižší hodnota, než jaká byla 
doporučována dříve,     

C. vzhledem k tomu, že vyjednávací postoj Evropské unie bude dohodnut na jarním zasedání 
Evropské rady v roce 2009,

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie se v boji proti globálnímu oteplování snaží zaujímat 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0610.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0611.
3 Přijaté texty, P6_TA(2009)0000.
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vůdčí postavení a plně podporuje vyjednávací proces v rámci smluvních stran úmluvy 
UNFCCC,

E. vzhledem k tomu, že EU nedávno přijala energeticko-klimatický balíček legislativních
opatření, jejichž provedením má do roku 2020 dojít k jednostrannému snížení emisí 
skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990 a jež obsahují závazek dosáhnout až 30% 
snížení, bude-li v Kodani uzavřena dostatečně ambiciózní mezinárodní dohoda,

F. vzhledem k tomu, že dochází k rychlému nárůstu emisí v rozvojových zemích, které je 
však bez značné technické a finanční podpory nejsou schopny snižovat,

G. vzhledem k tomu, že systém EU pro obchodování s emisemi EU (EU ETS) může 
posloužit jako předloha pro rozvoj obchodování s emisemi v jiných rozvinutých zemích 
a regionech,  

H. vzhledem k tomu, že aukční prodej v rámci obchodování s emisemi má potenciál stát se 
v budoucnu zdrojem značných příjmů, které by mohly být použity na financování 
adaptačních opatření a opatření ke zmírnění dopadů v rozvojových zemích, 

I. vzhledem k tomu, že výše nových investic, kterých je celosvětově pro snižování emisí do 
roku 2020 zapotřebí, dosahuje podle nedávných odhadů 175 000 milionů EUR, přičemž  
více než polovina z těchto prostředků by měla být investována v rozvojových zemích, 

1. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby si Evropská unie v mezinárodní politice v oblasti klimatu 
udržela prvenství;  

2. vyzývá EU, aby se aktivně zasazovala za to, aby kodaňská dohoda zohlednila nejnovější 
vědecké zprávy o změně klimatu, zavazovala k takovým stabilizačním úrovním 
a teplotním cílům, které zajistí, že bude s velkou pravděpodobností odvrácena nebezpečná 
změna klimatu, a aby umožnila pravidelné revize, jež budou zárukou souladu stanovených 
cílů s nejnovějšími vědeckými poznatky; vítá návrhy Komise v této oblasti;

3. upozorňuje na to, že snížení emisí v rozvojových zemí pod běžnou úroveň napomůže 
omezit nárůst průměrné globální teploty na hodnotu znatelně nižší než 2 ºC;

4. zdůrazňuje, že průmyslové země mají odpovědnost poskytovat rozvojovým zemím 
dostatečnou finanční a technickou podporu, aby je motivovaly k přijetí závazků snižovat 
své emise skleníkových plynů, přizpůsobovat se důsledkům změny klimatu a snižovat 
emise vznikající v důsledku odlesňování a znehodnocování lesů; 

5. připomíná výše uvedené usnesení ze dne 4. února 2009, a zejména pasáže věnované 
mezinárodnímu rozměru a finančním a rozpočtovým záležitostem;

6. je znepokojen tím, že výše uvedené sdělení Komise neobsahuje dostatečně přesné 
informace o tom, jaké výše dosahuje finanční závazek EU; vyzývá Evropskou radu, aby 
až bude rozhodovat o vyjednávacím mandátu pro kodaňskou konferenci, učinila v oblasti 
financování  konkrétní závazky, které budou v souladu s úsilím, jež je v celosvětovém 
měřítku nezbytné pro to, aby se míra změny klimatu udržela na úrovni zvýšení teploty 
o 2 ºC; 
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7. domnívá se, že tyto závazky v oblasti financování by podle toho, co stanovila Evropská 
rada v prosinci 2008, měly zahrnovat slib členských států, že značnou část příjmů, které 
jim plynou z aukčního prodeje v rámci systému EU ETS, použijí na financování opatření 
zaměřených na zmírnění změny klimatu a na přizpůsobení se jí v rozvojových zemích, 
které mezinárodní dohodu ratifikují; 

8. zdůrazňuje, že závazné cíle by investorům umožnily lépe posoudit rizika a příležitosti 
spojené se změnou klimatu a vedly by k jejich zapojení do projektů splňujících cíle 
v oblasti zmírnění dopadů a přizpůsobení se jim; dále zdůrazňuje nutnost vyjasnit úlohu 
soukromého kapitálu v investicích, které jsou pro splnění těchto cílů nezbytné;

9. je však toho názoru, že zásadní význam má přijetí komplexnějšího akčního plánu 
budoucího financování politiky v oblasti klimatu, který by obsáhl všechny podstatné 
oblasti a zdroje financování; domnívá se, že výše uvedené sdělení Komise představuje pro 
tuto činnost dobré východisko, ale zdůrazňuje, že jej musí posílit jasně definovaná 
opatření; vyzývá Evropskou radu, aby s ohledem na kodaňská jednání pověřila Komisi 
vypracováním tohoto akčního plánu;

10. zdůrazňuje, že není možné, aby v rámci mezinárodní dohody o změně klimatu byly 
kompenzace za účelem splnění cílů v oblasti snižování emisí průmyslových zemí součástí 
povinnosti rozvojových zemí omezovat své emise skleníkových plynů; trvá proto na tom, 
aby budoucí mechanismy kompenzací zahrnovaly přísná kritéria kvality projektů, aby 
nedocházelo k tomu, že průmyslové země rozvojovým zemím znemožní využít méně 
nákladných možností snižování emisí;

11. vyzývá Evropskou radu, aby prozkoumala princip závazných cílů pro zmírňování dopadů 
v rozvojových zemích, které by průmyslové země přijaly vedle vlastních cílů v oblasti 
snižování emisí; 

12. domnívá se, že společná pomoc EU určená na podporu úsilí rozvojových zemí v oblasti 
zmírňování dopadů změny klimatu a na jejich adaptační potřeby by do roku 2020 měla 
dosahovat přibližné výše 25 000 milionů EUR za rok;

13. věří, že vedoucí postavení Evropské unie v oblasti poskytování finanční a technické 
pomoci rozvojovým zemím značně zvyšuje její šance na úspěch při kodaňských 
jednáních; je toho názoru, že je nezbytné, aby si EU v oblasti financování zajistila 
prvenství, a to tím, že v rané fázi vyjednávání nabídne konkrétní údaje o výši pomoci, 
neboť tak získá dostatečnou podporu veřejnosti uvnitř Společenství a ostatní země 
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) bude motivovat k tomu, aby 
přispěly podobným způsobem;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a sekretariátu UNFCCC s žádostí, aby je zaslal všem 
smluvním stranám, které nejsou členskými státy EU.
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