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Postoj EU pro konferenci v Kodani věnovanou otázkám klimatu

(7.–18. prosince 2009)

- závěry Rady -

Rada Evropské unie

I. ÚVOD

1. PŘIPOMÍNÁ závěry Rady ve složení pro životní prostředí ze dne 3. března 2009, závěry 

Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci ze zasedání v březnu a červnu, závěry Rady 

ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze zasedání v březnu a závěry ze zasedání 

Evropské rady v březnu a červnu.

2. UZNÁVÁ, že aby bylo možné zabránit nebezpečné změně klimatu, je zapotřebí udržitelného 

hospodářského růstu a sociálního rozvoje s minimálním množstvím emisí skleníkových 

plynů; ZDŮRAZŇUJE, že tato cesta rozvoje spojeného s nízkou produkcí emisí je možná, 

avšak vyžaduje soustředěné společné celosvětové úsilí umožněné a podpořené komplexním 

mezinárodním regulačním rámcem podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 

(UNFCCC). 

3. UZNÁVÁ v této souvislosti právo rozvojových zemí na udržitelný rozvoj; KONSTATUJE, 

že změna klimatu závažným způsobem podrývá úsilí o zmírnění chudoby a omezení hladu 

a představuje významnou hrozbu pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí; PŘIPOMÍNÁ 

v tomto ohledu svůj záměr posílit spojenectví a partnerství s rozvojovými zeměmi, zejména 

s Afrikou, zeměmi Latinské Ameriky, nejméně rozvinutými zeměmi a malými ostrovními 

rozvojovými státy; OPĚTOVNĚ POTVRZUJE své odhodlání dosáhnout v Kodani 

v prosinci roku 2009 celosvětové, ambiciózní a komplexní dohody o klimatu vycházející 

z Balijského plánu. 
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4. ZDŮRAZŇUJE vzájemné související přínosy, které by dosažení takové dohody přineslo 

rozvinutým i rozvojovým zemím; a dále potřebu začlenit do úsilí zaměřeného na boj proti 

změně klimatu genderové a sociální hledisko a aspekty zaměstnanosti; UZNÁVÁ, že úspěšný 

výsledek konference v Kodani je důležitý v zájmu zajištění biologické rozmanitosti 

a ekosystémových služeb v budoucnu; VYZDVIHUJE úlohu, kterou budou při provádění 

opatření týkajících se zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jejím dopadům zastávat 

místní orgány a VYZÝVÁ k uznání této úlohy v kodaňské dohodě. 

5. VÍTÁ prohlášení ke změně klimatu učiněná na zasedání Fóra největších světových ekonomik 

věnovaném klimatu a energetice (MEF) a na zasedání skupiny G8 v L'Aquile; zejména SI 

PŘEJE vyzdvihnout význam výsledku zasedání MEF, na kterém zúčastněné země, včetně 

klíčových rozvojových zemí, uznaly vědecký názor, že celosvětové oteplení by nemělo 

přesáhnout 2 °C oproti úrovni před průmyslovou revolucí a celosvětové emise i emise 

jednotlivých států by měly co nejdříve dosáhnout vrcholu, dále skutečnost, že skupina G8 

uznala celosvětový cíl, jímž je dosáhnout alespoň 50% snížení celkových emisí do roku 2050 

a že rozvinuté země by měly jako součást tohoto cíle do roku 2050 omezit své emise celkově 

o alespoň 80 %; ROVNĚŽ VÍTÁ ochotu všech zemí MEF okamžitě uskutečnit opatření, 

jejichž předpokládané dopady na emise představují ve střednědobém horizontu významné 

odchýlení od situace bez opatření, připravit plány nízkouhlíkového růstu, učinit kroky ke 

snížení emisí vznikajících v důsledku odlesňování a znehodnocování lesů a založit 

celosvětové partnerství za účelem podpoření transformačních nízkouhlíkových technologií 

šetrných k životnímu prostředí.

6. VÍTÁ odhodlání, které mnozí vedoucí představitelé vyjádřili na zasedání Valného 

shromáždění OSN na vysoké úrovni, a sice okamžitě urychlit jednání a dosáhnout v Kodani 

ambiciózní a komplexní dohody. VYZDVIHUJE naléhavou potřebu konstruktivní politické 

podpory vycházející z procesů mimo UNFCCC, která musí přispívat k procesu UNFCCC; 

a ZDŮRAZŇUJE, že ačkoli na zasedání v rámci UNFCCC v Bangkoku bylo dosaženo 

pokroku, tempo jednání je třeba ještě zvýšit, aby bylo na kodaňské konferenci možné 

dosáhnout ambiciózní dohody; z tohoto důvodu ZDŮRAZŇUJE, že je třeba se na příštích 

zasedáních zaměřit na všechny hlavní a podstatné prvky kodaňské dohody. 
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II. ZMÍRŇOVÁNÍ

7. ZNOVU OPAKUJE, že dohoda uzavřená v Kodani musí vycházet z nejlepších dostupných 

vědeckých poznatků, jak je předložil Mezinárodní panel pro změnu klimatu (IPCC) ve své 

čtvrté hodnotící zprávě, jakož i z poznatků vědeckých studií, které byly zveřejněny později; 

JE SI VĚDOMA, že ke splnění cíle 2 °C je zapotřebí, aby celkové emise skleníkových plynů 

dosáhly vrcholu nejpozději v roce 2020 a aby se do roku 2050 emise snížily alespoň o 50 % 

ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a aby poté nadále klesaly; JE TOHO NÁZORU, že tyto 

cíle vyžadují, aby všechny strany urychleně učinily odvážné a z hlediska nákladů efektivní 

kroky, a vytvořily tak základ pro úspěšný výsledek zasedání v Kodani.

8. UZNÁVÁ, že cíl 2 °C určuje úroveň ambicí celosvětových zmírňujících opatření. 

ZDŮRAZŇUJE, že v souladu se zjištěními IPCC představenými v jeho čtvrté hodnotící 

zprávě a se zjištěními novějších studiích by měly rozvinuté země jako skupina snížit své 

emise skleníkových plynů na hodnoty nižší než v roce 1990 prostřednictvím vnitrostátního 

a doplňujícího mezinárodního úsilí, a to o 25 až 40 % do roku 2020 a o 80 až 95 % do roku 

2050, zatímco skupina rozvojových zemí by měla do roku 2020 dosáhnout značného 

zpomalení v současné době předpokládaného tempa růstu emisí v řádu 15 až 30 %.

9. VYZÝVÁ všechny strany, aby jako součást kodaňské dohody přijaly cíl 2 ˚C a souhlasily 

s celosvětovým snížením emisí o alespoň 50 % a souhrnným snížením emisí rozvinutých zemí 

o alespoň 80 až 95 % ve srovnání s hodnotami v roce 1990, jakožto součástí celosvětového 

snížení emisí, do roku 2050; tyto cíle by měly sloužit jako východisko i jako měřítko pro 

stanovení střednědobých cílů podléhajících pravidelnému vědeckému přezkumu.

10. KONSTATUJE, že na základě dostupných údajů, jako jsou současné předpovědi populačního 

vývoje, by do roku 2050 měly být celkové průměrné emise skleníkových plynů na obyvatele 

sníženy na úroveň přibližně dvou tun ekvivalentu CO2 a že v dlouhodobém horizontu bude 

třeba postupně sbližovat národní úrovně emisí na obyvatele mezi rozvinutými a rozvojovými 

zeměmi, přičemž se současně zohlední situace v jednotlivých státech;
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11. OPĚTOVNĚ POTVRZUJE, že by se rozvinuté země měly ujmout vedení v boji proti změně 

klimatu a jejím nepříznivým vlivům, a PŘIPOMÍNÁ návrh EU, podle něhož by se souhrnné 

závazky na snížení emisí rozvinutých zemí měly do roku 2020 pohybovat v řádu 30 % pod 

hodnotami z roku 1990; KONSTATUJE se ZNEPOKOJENÍM, že návrhy rozvinutých zemí, 

které jsou smluvními stranami, pokud jde o snížení emisí ve střednědobém horizontu, ve svém 

souhrnu i nadále nedostačují pro splnění výše uvedených vědecky podložených požadavků, 

a z tohoto důvodu NALÉHAVĚ VYZÝVÁ rozvinuté země, které jsou smluvními stranami, 

aby před konferencí v Kodani představily ambicióznější návrhy na snížení emisí.

12. VÍTÁ skutečnost, že nejnovější inventury za rok 2007 jasně ukazují, že pokles souhrnných 

emisí EU pokračuje; ZDŮRAZŇUJE, že EU směřuje ke splnění svých cílů prvního 

kontrolního období podle Kjótského protokolu.

13. ZNOVU OPAKUJE své odhodlání zvýšit příspěvek k celosvětové a komplexní dohodě pro 

období po roce 2012 na 30% snížení emisí oproti hodnotám z roku 1990 za předpokladu, že se 

další rozvinuté země zaváží ke srovnatelnému snížení emisí a že rozvojové země přispějí 

úměrně svým povinnostem a odpovídajícím možnostem.

14. ZDŮRAZŇUJE, že EU provede další analýzu všech navrhovaných závazků nebo opatření 

a příspěvků ostatních stan; POTVRZUJE, že EU by se měla řídit podle schopností 

a odpovědnosti a při posuzování navrhovaných závazků rozvojových zemí využívat vyvážené 

kombinace kritérií, jako jsou:

- schopnost platit za domácí snížení emisí a nakupovat kredity snižování emisí od 

rozvojových zemí;

- potenciál pro snížení emisí skleníkových plynů;

- včasná vnitrostátní opatření za účelem snížení emisí skleníkových plynů;

- populační trendy a celkové emise skleníkových plynů,

za účelem přípravy rozhodnutí EU, zda zvýšit závazek snížení emisí na 30 %; 

ZDŮRAZŇUJE, že analýza srovnatelnosti závazků, opatření a příspěvků bude rovněž 

provedena za využití cíle 2 °C jakožto měřítka.
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15. PODPORUJE cíl EU snížit do roku 2050 emise o 80–95 % ve srovnání s hodnotami z roku 

1990, a to v rámci nezbytného snížení emisí podle IPCC, které mají provést rozvinuté země 

jako skupina.

16. ZNOVU OPAKUJE, že alespoň všechny strany uvedené na seznamu v příloze I k UNFCCC, 

všechny stávající členské státy EU, kandidátské země EU a potenciální kandidátské země, 

které nejsou uvedeny v příloze I rámcové úmluvy by se měly zavázat k ambiciózním 

závazným kvantifikovaným cílům omezení nebo snížení emisí; VYZÝVÁ ostatní strany, 

které nejsou uvedeny v příloze I, jejichž úroveň rozvoje a HDP na obyvatele jsou srovnatelné 

s úrovní skupiny rozvinutých zemí, zejména členské a kandidátské státy OECD, aby zvážily 

přijetí podobných závazků úměrných jejich povinnostem, možnostem a vnitrostátním 

podmínkám. 

17. KONSTATUJE, že mnohé rozvojové země již vyvíjejí značné a zvyšující se úsilí o omezení 

svých emisí skleníkových plynů; DOMNÍVÁ SE, že je třeba, aby návrhy opatření přicházející 

od rozvojových zemí byly více naplňovány, podporovány a posilovány; ZDŮRAZŇUJE, že 

zejména ve vyspělých rozvojových zemích existuje značný prostor pro spojení zmírňujících 

opatření s udržitelným hospodářským růstem a ambiciózní celosvětová dohoda by mohla 

přivést do rozvojových zemí významné finanční prostředky prostřednictvím rozšířeného trhu 

s uhlíkem; NALÉHAVĚ VYZÝVÁ vyspělé rozvojové země, aby ještě před konferencí 

v Kodani jako svůj příspěvek k celosvětovému úsilí představily návrhy ambiciózních 

zmírňujících opatření v souladu s úrovní celosvětově vynakládané snahy nezbytné k zajištění 

uskutečnitelnosti cíle 2 °C; VYZÝVÁ zejména vyspělé rozvojové země, aby do svých plánů 

nízkouhlíkového růstu zahrnuly ambiciózní zmírňující opatření, a to i prostřednictvím přijetí 

odvětvových limitů a cílů, aby uvedly způsob, jakým bude nárůst emisí oddělen od 

hospodářského růstu, a aby tato opatření, limity a cíle učinily součástí mezinárodní dohody, 

o níž se bude jednat v Kodani; JE PŘESVĚDČENA, že v řadě vyspělých rozvojových zemích 

by kombinace těchto kroků mohla vést k omezení množství emisí o 30 % i více ve srovnání 

s hodnotami v současné době předpovídaného tempa nárůstu emisí do roku 2020.
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18. RÁDA BY PŘIPOMNĚLA, že z celosvětového hlediska konkurenčních trhů je v některých 

odvětvích problémem riziko přesouvání zdrojů emisí CO2, a to v energeticky náročných 

průmyslových odvětvích, která jsou obzvláště vystavena mezinárodní hospodářské soutěži; 

dále PŘIPOMÍNÁ, že toto riziko analyzuje a zabývá se jím nová směrnice o systému pro 

obchodování s emisemi, aby v zájmu zachování ekologické vyváženosti politik EU, 

s ohledem na výsledek mezinárodních jednání a rozsah snížení globálních emisí skleníkových 

plynů, jenž z nich vyplyne, bylo možné zvážit příslušná opatření, která by byla učiněna 

v souladu s pravidly mezinárodního obchodu; ZDŮRAZŇUJE, že ambiciózní mezinárodní 

dohoda zůstává nejlepším způsobem, jak tuto záležitost řešit.

19. ZNOVU OPAKUJE, že celosvětové cíle snížení emisí pro odvětví mezinárodní letecké 

a námořní dopravy, v souladu s celosvětovým scénářem snižování směřujícím k dosažení cíle 

2 °C, by měly být začleněny do kodaňské dohody a že strany by se měly zavázat, že budou 

prostřednictvím Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Mezinárodní námořní 

organizace (IMO) usilovat o dosažení mezinárodní dohody, která nepovede k narušení 

hospodářské soutěže ani přesouvání zdrojů emisí CO2 a která bude dojednána v roce 2010 

a schválena do roku 2011; JE TOHO NÁZORU, že pro účely jednání na COP 15 by 

celosvětové cíle snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z mezinárodní letecké 

a námořní dopravy měly být prostřednictvím UNFCCC stanoveny tak, aby do roku 2020 bylo 

v případě odvětví letecké dopravy dosaženo snížení o 10 % a v odvětví námořní dopravy 

o 20 % v porovnání s hodnotami v roce 2005, přičemž by tyto cíle měly být globálně 

uskutečňovány způsobem zajišťujícím rovné podmínky pro všechny; ZNOVU POTVRZUJE, 

že EU v této souvislosti podporuje využití globálních tržních nástrojů ke snížení emisí 

z těchto odvětví a že by tyto nástroje měly být vyvíjeny v rámci ICAO a IMO. 
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20. UZNÁVÁ, že urychlené vyřazování hydrochlorofluorouhlovodíků (HCFC) nařízené 

Montrealským protokolem může vést k rychlému nárůstu používání fluorovaných uhlovodíků 

(HFC), z nichž mnohé jsou značně účinnými skleníkovými plyny; ZNOVU OPAKUJE svůj 

návrh, aby ujednání o snížení emisí HFC bylo začleněno do kodaňské dohody, přičemž 

fluorované uhlovodíky jsou i nadále součástí skupiny plynů, na něž se vztahuje Kjótský 

protokol nebo dokument, který ho nahradí; DOMNÍVÁ SE, že takové ujednání by mělo být 

vypracováno v úzké spolupráci s Montrealským protokolem, aby se využilo jeho stávajících 

prováděcích struktur a mechanismů.

21. RÁDA BY ZDŮRAZNILA možnosti, které se pro zmírňující opatření nabízejí v zemědělství 

a že je třeba, aby zemědělská produkce byla efektivnější z hlediska emisí; PODTRHUJE 

významnou spojitost mezi omezením odlesňování, zmírněním chudoby a zajištěním 

udržitelné celosvětové produkce potravin; ZNOVU OPAKUJE, že je nutné zaručit zajišťování 

potravin; ZDŮRAZŇUJE proto, že zemědělství je třeba odpovídajícím způsobem zohlednit 

v kodaňské dohodě i z dlouhodobého hlediska; v této souvislosti VYZDVIHUJE potřebu 

podpořit zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jejím dopadům v odvětví 

zemědělství v rozvojových zemích; ZAVAZUJE se, že bude dále hledat vhodné způsoby této 

podpory, za současného zohlednění požadavků vyhodnocování, vykazování a ověřování.
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III. PŘIZPŮSOBOVÁNÍ

22. UZNÁVÁ, že ke změně klimatu již dochází, že v mnoha zranitelných zemích se již dopady 

změny klimatu projevují a schopnost jednotlivých zemí vyrovnat se s nepříznivými vlivy 

změny klimatu se značně liší; ZDŮRAZŇUJE, že adaptační opatření jsou nezbytným 

doplněním zmírňujících opatření; ZNOVU proto OPAKUJE, že přizpůsobováním se musí 

v kodaňské dohodě komplexně zabývat všechny strany; a v této souvislosti PŘIPOMÍNÁ svůj 

návrh na vytvoření rámce pro adaptační opatření jako součásti této dohody, s cílem vytvořit 

společnost odolnější vůči klimatu pomocí účinných adaptačních opatření coby nedílné 

součásti udržitelného rozvoje všech částí světa; ZDŮRAZŇUJE potřebu účinně začlenit 

přizpůsobování do národního a odvětvového plánování, do politik a strategií udržitelného 

rozvoje na všech úrovních a do rozvojové spolupráce, jakožto podporu decentralizovaného 

přístupu zezdola nahoru stavějícího na stávajících, a pokud je to třeba, reformovaných 

institucích a na vlastních strukturách rozvojových zemí, a podporu posílené regionální 

spolupráce, meziodvětvových přístupů i zapojení zúčastněných stran; UZNÁVÁ, že potřeby 

a reakce v oblasti přizpůsobování jsou svázány s danými podmínkami a měly by být řešeny 

v souladu s konkrétními okolnostmi a prioritami.

23. PŘIPOMÍNÁ Balijský akční plán, zejména v oblasti posílené činnosti za účelem zajištění 

nových a dodatečných zdrojů financování; UZNÁVÁ, že spolupráce v oblasti rozvoje musí 

hrát důležitou úlohu při podpoře rozvojových zemí, které jsou obzvláště ohroženy 

nepříznivým dopadem změny klimatu, zejména nejméně rozvinuté země a malé ostrovní 

rozvojové státy a africké země postižené suchem, desertifikací a povodněmi, jak uvádí 

Balijský akční plán, a že tato spolupráce by měla vycházet z podpory, která je v současné 

době poskytována z dvoustranných a mnohostranných zdrojů (včetně fondů UNFCCC); 

a ZDŮRAZŇUJE potřebu přejít k dlouhodobému strategickému přístupu směřujícímu 

k začlenění odolnosti vůči změně klimatu do národních politik, v případě potřeby s podporou 

veřejných finančních prostředků.
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24. SE ZNEPOKOJENÍM KONSTATUJE, že nevyhnutelné dopady změny klimatu ovlivní 

poskytování ekosystémových služeb, což může mít zásadní význam pro odolnost vůči změně 

klimatu a přizpůsobení se jí, a ovlivní i regulační úlohu ekosystémů v klimatickém systému; 

ZDŮRAZŇUJE spojitost a propojení s ostatními mezinárodními, regionálními a národními 

programy, orgány a zúčastněnými stranami, které vykonávají adaptační opatření, odpovídají 

za posuzování a zvládání rizik a související činnost; ZDŮRAZŇUJE v tomto ohledu rychlé 

provedení strategie EU na snižování rizika katastrof v rozvojových zemích; UZNÁVÁ možné 

dopady změny klimatu mimo jiné na vodní zdroje a vodní hospodářství, udržitelné 

obhospodařování lesů, půdy, na zdraví, půdní podmínky, biologickou rozmanitost, 

zemědělskou produkci, zajišťování potravin a úsilí o snižování rizika katastrof; 

ZDŮRAZŇUJE proto, že je třeba zintenzívnit úsilí o prohloubení součinnosti mezi UNFCCC 

a dalšími úmluvami OSN, zejména Úmluvou OSN o biologické rozmanitosti a Úmluvou OSN 

o boji proti desertifikaci, jakož i mezi UNFCCC a procesy a programy prováděnými 

agenturami Organizace spojených národů a dalšími organizacemi; a NALÉHAVĚ ŽÁDÁ 

všechny mezinárodní zúčastněné strany, subjekty a instituce zapojené do provádění 

adaptačních opatření, posuzování a zvládání rizik a související činnosti, aby spolupracovaly 

a začleňovaly dopady změny klimatu do své práce s ohledem na kodaňskou dohodu. 

25. DÁLE ZDŮRAZŇUJE potřebu pokračovat ve spolupráci na zdokonalení výzkumu 

a systematického sledování, na posílení kapacit ve zranitelných rozvojových zemích a na 

rozvoji a transferu technologií a znalostí v oblasti přizpůsobování, včetně systematického 

sledování klimatu a vytváření regionálních klimatických scénářů; a na zajištění vysoce 

kvalitních klimatických služeb; v této souvislosti PODPORUJE zavedení celosvětového 

rámce pro klimatické služby, jak bylo v nedávné době dohodnuto na třetí světové konferenci 

o klimatu pořádané Světovou meteorologickou organizací.
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26. VÍTÁ zahájení činnosti Fondu pro přizpůsobení v rámci Kjótského protokolu a se zájmem 

očekává přidělování prostředků na podporu konkrétních adaptačních opatření; UZNÁVÁ, že 

na podporu přizpůsobování v rozvojových zemích bude zapotřebí dalších finančních 

prostředků, a z tohoto důvodu ZDŮRAZŇUJE nutnost zvýšit podporu přizpůsobování 

v rozvojových zemích do roku 2012 a v pozdějších letech, se zaměřením na země a regiony, 

které jsou obzvláště zranitelné, pokud jde o nepříznivé dopady změny klimatu, tedy zejména 

malé ostrovní rozvojové státy, nejméně rozvinuté země a africké země ohrožené suchem, 

desertifikací a povodněmi; KONSTATUJE, že taková podpora by byla nejdříve poskytována 

pro naléhavé potřeby, jak jsou určeny v národních akčních programech pro přizpůsobení 

(NAPA) a jiných příslušných dokumentech, přičemž by se účinným způsobem využívalo 

institucí a zdrojů jak v rámci UNFCCC, tak mimo ni, a to mimo jiné prostřednictvím 

budování kapacit v partnerských zemích, aby se přizpůsobování začalo začleňovat do 

národního plánování rozvoje, a docházelo tak ke zkvalitňování znalostní základny využitelné 

pro přizpůsobování a zvyšovaly se zkušenosti v oblastech, jako jsou projektované pilotní 

programy v oblasti pojištění, jakožto nástroj zvládání rizik.

27. ZNOVU OPAKUJE, že adaptační opatření a podporu je třeba sledovat a posuzovat se 

zapojením všech zúčastněných stran, aby bylo možné sdílet informace a nabyté zkušenosti, 

s cílem neustále zlepšovat účinnost a účelnost adaptačních opatření a zajistit přiměřenost 

poskytované podpory; a NAVRHUJE, aby poskytovaná a přijímaná finanční podpora 

v oblasti přizpůsobování byla uváděna v národních sděleních jednotlivých stran.
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IV. SNÍŽENÍ EMISÍ Z ODLESŇOVÁNÍ A ZNEHODNOCOVÁNÍ LESŮ (REDD), 

PROSAZOVÁNÍ OCHRANY, UDRŽITELNÉHO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ 

A ZVYŠOVÁNÍ ZÁSOB UHLÍKU V LESÍCH (REDD+), ZAPOČÍTÁVÁNÍ 

VYUŽÍVÁNÍ PŮDY, ZMĚN VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY A LESNICTVÍ (LULUCF), 

JEDNOTKY PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ (AAU) A KONTROLNÍ OBDOBÍ

28. ZNOVU POTVRZUJE své závěry ze dne 8. prosince 2008; PŘIPOMÍNÁ význam činnosti, 

jejímž cílem je snížení emisí z odlesňování a znehodnocování lesů (REDD), a rovněž 

ochrany, udržitelného obhospodařování lesů a zvyšování zásob uhlíku v lesích v rozvojových 

zemích (REDD+), jakož i cílů EU, jimiž je snížit hrubý úbytek tropických lesů do roku 2020 

alespoň o 50 % ve srovnání se stávajícími hodnotami a nejpozději do roku 2030 zastavit 

úbytek celosvětového lesního porostu.

29. ZDŮRAZŇUJE, že činnosti v oblasti REDD+ musí zohledňovat postupy původních obyvatel 

a místních komunit a vyvarovat se vzniku střetů s těmito postupy, a musí zajišťovat 

biologickou rozmanitost, ekosystémové služby a související společenské přínosy.

30. ZDŮRAZŇUJE, že rozvojovým zemím bude obecně zapotřebí poskytnout pomoc, aby bylo 

možné získat přesné údaje a vybudovat kapacity v zájmu vytvoření a provádění účinného 

a spolehlivého rámce pro začlenění REDD+ do jejich plánů nízkouhlíkového růstu; v této 

souvislosti UVÁDÍ příspěvek iniciativ, jako je akční plán EU pro prosazování práva, správu 

a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT). 
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31. DOMNÍVÁ SE, že je vhodné zvolit postupný přístup zachovávající ekologickou vyváženost 

a respektující cíl 2 °C; JE TOHO NÁZORU, že součástí přípravné fáze by mimo jiné mělo 

být vypracování strategií v oblasti REDD+, vypracování národních lesních inventur 

a monitoring a demonstrace; UVÁDÍ, že některé země by již brzy mohly být připraveny na 

druhou fázi, která by mohla zahrnovat opatření spojená se správou lesů, včetně ochrany 

biologické rozmanitosti, jako jsou reformy vlastnictví půdy a prosazování práva v oblasti 

lesnictví za využití veřejných financí; DOMNÍVÁ SE, že třetí fáze by měla obsahovat 

mechanismus založený na výsledcích, v němž by snižování emisí bylo posuzováno podle

nezávisle hodnocené a ověřené národní referenční úrovně, jež by byla stanovena na základě 

historického vývoje a předpokládaného vývoje; JE PŘESVĚDČENA, že ověřená snížení 

emisí by ve střednědobém horizontu mohla být využita pro zajištění souladu s výhradou 

přísných kvantitativních omezení, a ve střednědobém až dlouhodobém horizontu by mohla 

být s ohledem na získané zkušenosti a po důkladném přezkumu postupně začleněna do 

mezinárodního trhu s uhlíkem za předpokladu, že bude zachována integrita trhu a dodrženy 

rozsáhlé požadavky vyhodnocování, vykazování a ověřování; DÁLE SE DOMNÍVÁ, že by 

EU měla být před třetí fází takového mechanismu založeného na výsledcích otevřena využití 

zjednodušeného podávání zpráv ve spojení s umírněnými odhady snížení emisí.

32. ZNOVU OPAKUJE, že pravidla započítávání týkající se využívání půdy, změn ve využívání 

půdy a lesnictví v rozvinutých zemích v budoucích závazcích by měla dávat podnět 

k provádění zmírňujících opatření v těchto odvětvích a zajišťovat trvalost a ekologickou 

vyváženost, přičemž se zajistí uznání včasného jednání, a DOMNÍVÁ SE, že tato pravidla by 

měla být zohledněna při stanovení cílů jednotlivých zemí; ZDŮRAZŇUJE, že IPCC ve čtvrté 

hodnotící zprávě dochází k závěru, že z dlouhodobého hlediska přinese nejudržitelnější 

zmírňující účinky dlouhodobá strategie udržitelného obhospodařování lesů zaměřená na 

udržení či zvýšení zásob uhlíku v lesích a zároveň na udržitelnou produkci ročních výnosů 

dřeva, celulózy a energie z lesů; VYZDVIHUJE v tomto ohledu úlohu výrobků ze dřeva 

vyprodukovaných udržitelným způsobem jakožto materiálu šetrného k životnímu prostředí, 

a proto navrhuje zahrnout výrobky z vytěženého dřeva do kodaňské dohody do podmínek 

týkajících se započítávání, přičemž zdůrazňuje potřebu rozsáhlých, transparentních 

a konzistentních údajů a postupů.
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33. UZNÁVÁ, že budoucí pravidla upravující započítávání obhospodařování lesů by měla 

zajišťovat odpovídající rovnováhu mezi dalšími podněty pro ukládání CO2, využití výrobků 

ze dřeva a energie získané z biomasy; ZDŮRAZŇUJE potřebu budoucích pravidel 

započítávaní v zájmu zachování ekologické vyváženosti kodaňské dohody; UZNÁVÁ, že 

metody měření a předvídání toků emisí skleníkových plynů v důsledku využívání půdy, změn 

ve využívání půdy a lesnictví jsou stále spojeny s obtížemi, pokud jde o vysokou míru 

přesnosti; VÍTÁ další jednání o pravidlech započítávání obhospodařování lesů s dalšími 

stranami, přičemž EU je ochotna jednat o režimech založených na využití referenční úrovně 

(práh) obsahující ekologický interval (pásmo), a zároveň SI JE VĚDOMA skutečnosti, že 

v důsledku vnitrostátních okolností, jako jsou například dopady různého věkového složení 

lesů, mohou země potřebovat určitou míru flexibility, pokud jde o volbu referenční úrovně, 

včetně možnosti využití údajů z minulosti nebo rozsáhlých a transparentních výhledů 

otevřených nezávislému přezkumu a ověření; v rámci těchto jednání by mohlo být rovněž 

zváženo využití započítávání metodou gross-net s diskontním faktorem; JE TOHO NÁZORU, 

že pravidla započítávání musí zohledňovat emise a propady spojené s mimořádnými jevy 

(projevy vyšší moci), aby bylo možné omezit riziko výskytu situací, kdy strany nemohou 

v důsledku takových jevů splnit své cíle v oblasti zmírnění. DOMNÍVÁ SE, že s výhradou 

umožnění takové flexibility by započítávání obhospodařování lesů mělo být povinné alespoň 

pro všechny strany, které v kodaňské dohodě přijmou kvantifikované závazky.

34. PODTRHUJE, že jakékoli stanovení kontrolních období musí zahrnovat mechanismus pro 

začlenění pravidelných revizí závazků a prováděných opatření, jak s ohledem na rozsah cílů 

v oblasti snížení, tak i na povahu závazků a opatření, včetně komplexního přezkumu, který 

proběhne nejpozději do roku 2016 se zřetelem k budoucím požadavkům a cílům v oblasti 

snižování emisí s ohledem na pátou hodnotící zprávu IPCC.
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35. ZDŮRAZŇUJE význam jednotek přiděleného množství ve společném rámci pro započítávání 

podle stávajícího kontrolního období Kjótského protokolu (2008–2012); PODOTÝKÁ, že 

v průběhu stávajícího kontrolního období podle Kjótského protokolu se pravděpodobně 

nahromadí značný počet nevyužitých jednotek přiděleného množství v důsledku objemu emisí 

menšího než množství přidělených jednotek; KONSTATUJE, že nadbytek AAU by mohl 

ovlivnit ekologickou vyváženost kodaňské dohody, pokud tato otázka nebude odpovídajícím 

způsobem řešena; RÁDA BY UPŘESNILA, že EU bude i nadále zvažovat jednotlivé 

možnosti s ohledem na jednání s dalšími stranami;

36. UZNÁVÁ, že pro ekologickou vyváženost je důležitá počáteční úroveň pro určení 

přiděleného množství pro budoucí kontrolní období; DOMNÍVÁ SE, že všechny strany musí 

mít ambiciózní scénáře snižování emisí a že počáteční úroveň, jakož i řešení nadbytku AAU 

má významný dopad na srovnatelnost úsilí vyvíjeného rozvinutými zeměmi, a proto by se tyto 

okolnosti měly zvážit spolu s širšími kritérii použitými pro srovnatelnost.

V. STRATEGIE NÍZKOUHLÍKOVÉHO ROZVOJE ČI PLÁNY NÍZKOUHLÍKOVÉHO 

RŮSTU A ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VNITROSTÁTNÍ SITUACI 

(NAMA)

37. RÁDA BY UPŘESNILA svůj názor, že v souladu se zásadou společných, avšak rozdílných 

povinností a příslušných možností, by se měly všechny země, s výjimkou nejméně 

rozvinutých zemí, zavázat k samostatnému vypracování ambiciózních, věrohodných strategií 

nízkouhlíkového rozvoje či plánů nízkouhlíkového růstu; ZDŮRAZŇUJE, že ES a jeho 

členské státy tyto strategie či plány vypracují na základě balíčku opatření v oblasti klimatu 

a energetiky.
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38. ZDŮRAZŇUJE zásadní úlohu strategií nízkouhlíkového rozvoje či plánů nízkouhlíkového 

růstu, neboť poskytují základ pro účinné a účelné spojení kroků rozvojových zemí s finanční 

a technologickou podporou; KONSTATUJE, že tyto plány či strategie by měly obsahovat 

opatření NAMA, jež poskytují nezbytné informace, aby bylo možné určit potřebu finanční 

podpory, podpory v oblasti budování kapacit a technologie, která má být rozvojovým zemím 

poskytnuta; Strategie nízkouhlíkového rozvoje či plány nízkouhlíkového růstu by měly sloužit 

jako základ pro nezávislou analýzu přiměřené celkové úrovně náročnosti opatření.

39. ZDŮRAZŇUJE potřebu vyhodnocovat, vykazovat a ověřovat zmírňující opatření, aby se 

zajistila transparentnost, odpovědnost a posílila důvěra veřejnosti i soukromého sektoru 

v dosažení celosvětových a národních cílů.

40. ZDŮRAZŇUJE, že pravidelná, mezinárodně posuzovaná národní sdělení a každoroční 

národní inventury emisí jsou základem pro posílenou vzájemnou důvěryhodnost 

a odpovědnost v souladu s pojetím vyhodnocování, vykazování a ověřování; ZDŮRAZŇUJE, 

že národní inventury emisí vypracované rozvinutými a rozvojovými zeměmi by měly co 

možná nejlépe pokrývat celosvětové množství emisí; NAVRHUJE, že by rozvojové země, 

s výjimkou nejméně rozvinutých zemí, měly předkládat národní inventury emisí, které by 

v případě vyspělých rozvojových zemí a dalších rozvojových zemí s dostatečnou kapacitou 

měly být vypracovávány každoročně, a to nejpozději od roku 2011; v této souvislosti 

ZDŮRAZŇUJE potřebu vytvořit pokyny pro vypracovávání těchto inventur, srovnatelné pro 

rozvinuté i rozvojové země, s přihlédnutím k jejich odpovídajícím možnostem; UZNÁVÁ, že 

v rámci těchto pokynů může být rozvojovým zemím poskytnuta flexibilita. ZDŮRAZŇUJE 

potřebu vytvářet v rozvojových zemích kapacity s cílem pomoci jim při přípravě strategií 

nízkouhlíkového rozvoje či plánů nízkouhlíkového růstu a národních inventur.
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VI. TRH S UHLÍKEM

41. PŘIPOMÍNÁ klíčový význam trhů s uhlíkem a v této souvislosti ZNOVU OPAKUJE, že 

stanovení ceny za emise skleníkových plynů prostřednictvím emisního obchodování a jiných 

tržních mechanismů je zásadní, aby bylo možné nákladově efektivním způsobem podporovat 

investice do nízkouhlíkových technologií a dosáhnout globálních cílů v oblasti zmírňování; 

v této souvislosti VÍTÁ, že v řadě zemí OECD jsou nadále rozvíjeny právní předpisy pro 

emisní obchodování; OPĚTOVNĚ VYZÝVÁ, aby byl co nejdříve a pokud možno nejpozději 

v roce 2015 prostřednictvím propojení systémů emisního obchodování, jež jsou srovnatelně 

ambiciózní a slučitelné co do struktury, vytvořen trh s uhlíkem zahrnující všechny země 

OECD a aby byl tento trh do roku 2020 rozšířen na hospodářsky vyspělejší rozvojové země; 

obě tato opatření představují významný krok k dosažení plně integrovaného celosvětového 

trhu s uhlíkem, což bude zároveň přispívat k rovným podmínkám.

42. PŘIPOMÍNÁ, že je důležité, aby mechanismy založené na projektech, tedy mechanismus 

čistého rozvoje (CDM) a mechanismus společného provádění (JI), včetně programových 

přístupů, měly i nadále významnou úlohu při rozšiřování trhů s uhlíkem a zachování důvěry 

investorů na trhu s uhlíkem; ZDŮRAZŇUJE, že je důležité provést reformu mechanismů 

čistého rozvoje a společného provádění, mimo jiné prostřednictvím posílení jejich 

efektivnosti, účinnosti a ekologické vyváženosti a řízení; v tomto ohledu SE DOMNÍVÁ, že 

by případně mělo být stanoveno používání ambiciózních standardizovaných referenčních 

hodnot pro určení výchozí úrovně a hodnocení adicionality u konkrétních typů projektů 

v rámci mechanismu čistého rozvoje; DÁLE ZDŮRAZŇUJE, že je důležité zajistit větší 

přínos mechanismu čistého rozvoje pro udržitelný rozvoj a celosvětové snížení emisí a posílit 

účast nejméně rozvinutých zemí.

43. ZNOVU OPAKUJE svůj návrh, aby vyspělejší rozvojové země stanovily jako součást 

vlastních strategií nízkouhlíkového rozvoje či plánů nízkouhlíkového růstu ambiciózní limity 

a cíle pro jednotlivá odvětví, s výhradou dohodnutých mezinárodních postupů řízení, s cílem 

zapojit se do mechanismů sektorového kreditování a obchodování, získat finanční prostředky 

a podporovat snižování emisí ve velkém měřítku, jakož i usnadnit, aby se tyto země do 

roku 2020 postupně zapojily do mezinárodně propojených trhů s uhlíkem na základě systémů 

emisního obchodování; ZDŮRAZŇUJE význam přísných požadavků týkajících se 

vyhodnocování, vykazování a ověřování jako součásti těchto odvětvových mechanismů.
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44. JE TOHO NÁZORU, že s ohledem na význam vytvoření odvětvových mechanismů je třeba 

prostřednictvím kodaňské dohody zahájit systematický přechod na tyto mechanismy, aby tak 

byla investorům poskytnuta jistota a zajištěna trvalá stabilita trhu; VYJADŘUJE tedy ochotu 

spolupracovat s ostatními stranami, a zejména vyspělejšími rozvojovými zeměmi, při 

určování odvětví, například odvětví s největšími emisemi a odvětví, u nichž existuje 

nebezpečí přesouvání zdrojů emisí CO2 na mezinárodní úrovni, která by byla vhodná pro 

mechanismus sektorového kreditování a obchodování; NAVRHUJE, že by cíle tohoto procesu 

stanovil měly být určeny v kodaňské dohodě a že by na konferenci smluvních stran (COP 16) 

měl být dohodnut orientační časový harmonogram pro daná odvětví a země, včetně lhůty, kdy 

již tato odvětví a tyto země nebudou k registraci v novém mechanismu čistého rozvoje 

způsobilé, přičemž stávající investice v rámci mechanismu čistého rozvoje je třeba 

respektovat; VYJADŘUJE ochotu ve vhodnou dobu uznat používání odvětvových kreditů 

a jednotek v rámci EU ETS, a usnadnit tak odvětvové mechanismy trhu s uhlíkem.

45. DOMNÍVÁ SE, že k dalšímu posílení schopnosti rozvojových zemí účastnit se trhu s uhlíkem 

a zapojit se do jeho mechanismů, včetně vyhodnocování, vykazování a ověřování údajů, je 

nezbytná doplňková pomoc, což platí především pro odvětvové mechanismy ve vyspělých 

rozvojových zemích a budování kapacit pro mechanismus čistého rozvoje v zemích, které 

nejsou v současné době dostatečně zastoupeny, zejména v nejméně rozvinutých zemích.

46. DOMNÍVÁ SE, že v rámci mechanismu čistého rozvoje by neměly být k dispozici žádné 

nové projekty, jež zahrnují snižování emisí HFC-23 vznikajících při výrobě HCFC-22 a že je 

třeba nalézt jiné pobídky pro eliminaci HFC-23, přičemž stávající projekty mechanismu 

čistého rozvoje by měly být respektovány.
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VII. FINANCOVÁNÍ, ŘÍZENÍ A REALIZACE OPATŘENÍ V OBLASTI KLIMATU

47. UZNÁVÁ, že kodaňská dohoda bude vyžadovat postupné, zároveň však podstatné navýšení 

veřejných i soukromých finančních prostředků určených rozvojovým zemím, mimo jiné 

prostřednictvím trhu s uhlíkem, a to pro činnosti v oblasti přizpůsobení, zmírňování, 

omezování odlesňování, technologií a budování kapacit, a že stávající mezinárodní ujednání 

týkající se financování v oblasti klimatu nebyla vypracována tak, aby umožnila uvolňování 

finančních prostředků takovým tempem a v takovém rozsahu, jež budou nezbytné v období po 

roce 2012; UZNÁVÁ, že jedním řešením pro úspěch jednání v Kodani je, aby byl navržen 

účinnější institucionální systém, který bude přijatelný pro všechny; NAVRHUJE, aby se 

čerpalo ze zkušeností a vycházelo ze zásad rozvojové spolupráce a aby byly využívány 

instituce a zdroje jak v rámci UNFCCC, tak mimo ni, přičemž by tyto instituce a zdroje měly 

být v případě potřeby reformovány; ZDŮRAZŇUJE, že celková řídící struktura by měla být 

decentralizovaná, iniciovaná jednotlivými zeměmi, transparentní a umožňující účinné 

sledování a měla by splňovat standardy týkající se účinnosti pomoci; VÍTÁ sdělení Komise 

„Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou 

dohodu“. 

48. ZDŮRAZŇUJE, že pro uplatňování kodaňské dohody je zásadní dostatečná, předvídatelná 

a včasná finanční podpora a že EU je připravena nést svůj spravedlivý podíl v rámci 

celosvětové a komplexní kodaňské dohody zahrnující odpovídající a přiměřené příspěvky 

smluvních stran;
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49. PODPORUJE zřízení fóra nebo orgánu na vysoké úrovni, jehož účelem bude mimo jiné 
poskytovat konsolidovaný přehled mezinárodních zdrojů pro financování investic 
souvisejících s otázkou klimatu v rozvojových zemích, posuzovat vyvážené rozdělování 
mezinárodních veřejných financí podle jednotlivých priorit, zahrnout všechny příslušné aktéry 
a podporovat synergie s dalšími dohodami v oblasti životního prostředí; NAVRHUJE, aby 
toto fórum nebo tento orgán byly vytvořeny pod vedením UNFCCC a zahrnovaly všechny 
příslušné aktéry, včetně mezinárodních finančních institucí; ZDŮRAZŇUJE, že je potřeba, 
aby toto fórum nebo orgán měly vyvážené zastoupení; dále NAVRHUJE, aby byl zaveden 
mechanismus koordinace, jehož součástí bude mimo jiné registr strategií nízkouhlíkového 
rozvoje či plánů nízkouhlíkového růstu a opatření NAMA, aby se zajistila transparentnost 
v oblasti úsilí o zmírňování a podpory a usnadnilo přidělování finančních prostředků na dané 
potřeby, jak byly rozvojovými zeměmi stanoveny v jejich opatřeních NAMA a ve strategiích 
nízkouhlíkového rozvoje či plánech nízkouhlíkového růstu. 

50. ZDŮRAZŇUJE, že je potřeba posílit úsilí za účelem přípravy účinných opatření a zabránit 
odkladu ambiciózních opatření v důsledku omezených kapacit a dále usnadnit začlenění 
otázek týkajících se změny klimatu do vnitrostátních plánů a strategií rozvoje, 
ZDŮRAZŇUJE, že budování kapacit by mělo být iniciováno jednotlivými zeměmi a mělo by 
odpovídat jejich domácí situaci; UZNÁVÁ, že urychlené zahájení financování bude potřeba 
pro období před rokem 2013, přičemž se bude jednat o financování umožňující budování 
kapacit a včasná opatření, mimo jiné pokud jde o vypracování strategií nízkouhlíkového 
rozvoje či plány nízkouhlíkového růstu, připravenost v souvislosti s REDD, roční emisní 
inventury, pilotní projekty, přístup k energii pro chudé země, spolupráci v oblasti 
technologického výzkumu, rozvoje a demonstrací a řešení naléhavých problémů v oblasti 
přizpůsobení, včetně snižování rizika katastrof; VÍTÁ zřízení fondů pro investice v oblasti 
klimatu spravovaných Světovou bankou, jež přispějí k tomuto urychlenému zahájení 
financování.

51. ZDŮRAZŇUJE, že je třeba ve výdajích na oficiální rozvojovou pomoc brát v úvahu otázky 
týkající se změny klimatu, aby tyto výdaje zohledňovaly otázky klimatu; ZDŮRAZŇUJE, že 
v rozvojových zemích je třeba v co největší míře využívat synergie v realizaci mezinárodního 
financování opatření v oblasti klimatu a dalších forem pomoci, že by se při poskytování 
pomoci v rozvojových zemích mělo čerpat ze zkušeností stávajících institucí, včetně 
mnohostranných a dvoustranných rozvojových finančních institucí, a že je potřeba uplatňovat 
dohodnuté zásady účinnosti pomoci.
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52. ZDŮRAZŇUJE, že podpora určená pro zmírňující a adaptační opatření v rozvojových zemích 

bude vyžadovat uvolnění dodatečných prostředků z celé řady finančních zdrojů, zatímco 

oficiální rozvojová pomoc bude i nadále plnit svou úlohu, zejména pokud jde o podporu na 

přizpůsobení, včetně snižování rizika katastrof, v nejvíce ohrožených a nejméně rozvinutých 

zemích; ZDŮRAZŇUJE, že rozvinuté země by měly dodržovat své závazky související 

s příspěvky v rámci oficiální rozvojové pomoci, a OPĚTOVNĚ POTVRZUJE vlastní závazky 

v tomto směru, tak jak byly stanoveny v závěrech Evropské rady ze zasedání v červnu 

roku 2005.

53. OPĚTOVNĚ POTVRZUJE úlohu Globálního fondu pro životní prostředí jako stávajícího 

operativního subjektu finančního mechanismu úmluvy a VÍTÁ pokrok, jehož bylo dosaženo 

v rámci pátého kola jednání o jeho doplnění. ZDŮRAZŇUJE, že je nezbytné provést reformy 

ke zlepšení efektivnosti a účinnosti tohoto fondu.

VIII. TECHNOLOGIE

54. ZNOVU POUKAZUJE na význam rozvoje, používání a šíření, včetně transferu, bezpečných 

a udržitelných technologií za účelem zmírňování a přizpůsobení; NAVRHUJE, aby rozvojové 

země prováděly vnitrostátní posouzení svých potřeb a překážek souvisejících s technologiemi 

a využívaly těchto posouzení, s cílem provést strategické volby ve svých strategiích 

nízkouhlíkového rozvoje či plánech nízkouhlíkového růstu; ZDŮRAZŇUJE, že ve strategiích 

nízkouhlíkového rozvoje či plánech nízkouhlíkového růstu by mělo být uvedeno, jaká 

opatření je potřeba provést, a dále by tyto strategie a plány měly stanovit politické rámce 

umožňující intenzivnější rozvoj a používání technologií; PŘIPOMÍNÁ, že vypracování 

a provádění vnitrostátních politických rámců je zásadní pro vytvoření příznivého prostředí, 

jež umožní přesměrování a navýšení soukromých investic a bude hrát hlavní úlohu při 

podpoře výzkumu, rozvoje, demonstrací, používání a šíření, včetně transferu, technologií 

v potřebném rozsahu, ZDŮRAZŇUJE, že je důležité, aby byly ve všech zemích, rozvinutých 

i rozvojových, vytvořeny pobídky a mechanismy pro zapojení soukromého sektoru do 

technologické spolupráce; ZDŮRAZŇUJE významnou úlohu, kterou by měly sehrát trhy 

s uhlíkem.
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55. UZNÁVÁ nezbytnost další mezinárodní spolupráce za účelem prosazování perspektivních 

bezpečných a udržitelných technologií pro zmírňování a přizpůsobení, včetně větší spolupráce 

v oblasti výzkumu a vývoje a sdílení informací; VÍTÁ v této souvislosti opatření a podporu 

mimo rámec UNFCCC, jako je například iniciativa Fóra největších světových ekonomik 

k založení celosvětového partnerství za účelem podpory transformačních nízkouhlíkových 

technologií šetrných k životnímu prostředí, jakož i opatření přijatá v rámci Mezinárodní 

agentury pro obnovitelné zdroje energie, Mezinárodní energetické agentury a jiných fór; 

ZDŮRAZŇUJE, že by tato opatření měla být kodaňskou dohodou uznána a mělo by se z nich 

v uvedené dohodě vycházet; VYZÝVÁ všechny strany, aby se v oblasti technologie dohodly 

na globálních cílech, jež budou sloužit jako rámec pro úsilí na vnitrostátní a mezinárodní 

úrovni směřující k nízkouhlíkovým a vůči změně klimatu odolným ekonomikám; 

NAVRHUJE, aby bylo usnadněno stanovení a sledování těchto cílů, mimo jiné 

prostřednictvím cestovních map, jakož i spolupráce a budování kapacit v souvislosti 

s technologiemi v oblasti klimatu; v tomto ohledu NAVRHUJE zvážení mechanismu pro 

technologie jako nedílné součásti kodaňské dohody, který obsahuje nezbytná opatření 

a činnosti, jichž je zapotřebí k odpovídající podpoře rozvoje a transferu technologií; 

UZNÁVÁ význam středisek pro inovace z hlediska výzkumné spolupráce, budování kapacit, 

sdílení informací a vzdělávání odborníků a NAVRHUJE, aby bylo společně s dalšími 

stranami posouzeno, jak toho nejlépe dosáhnout.

56. OPĚTOVNĚ POTVRZUJE, že je důležité dosáhnout oproti stávajícím úrovním 

intenzivnějšího soukromého a veřejného výzkumu, rozvoje a demonstrací v oblasti 

energetiky, dále usilovat o to, aby do roku 2012 bylo dosaženo alespoň dvojnásobné úrovně 

celosvětového výzkumu, rozvoje a demonstrací v oblasti energetiky, a dosáhnout do 

roku 2020 čtyřnásobného nárůstu oproti stávající úrovni, přičemž napříště by měl být velký 

důraz kladen na bezpečné a udržitelné technologie s nízkými emisemi skleníkových plynů, 

především pokud jde o obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost; a ZDŮRAZŇUJE 

nutnost ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví, aby mohly být podporovány 

technologické inovace a motivovány investice ze soukromého sektoru.

57. BERE NA VĚDOMÍ nedávné sdělení Komise o „investování do vývoje nízkouhlíkových 

technologií (plán SET)“.
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58. PODPORUJE další iniciativy ohledně mezinárodní spolupráce v oblasti demonstrací 

a používání energeticky účinných, bezpečných a udržitelných technologií a obnovitelných 

zdrojů energie v rámci či mimo rámec kodaňské dohody. UZNÁVÁ význam partnerství 

veřejného a soukromého sektoru, přístupu k financování trhu s uhlíkem a sdílení znalostí mezi 

projekty pro posílení demonstrací a používání těchto technologií v rozvojových zemích; 

VÍTÁ sdělení Evropské komise „Předvedení zachycování a geologického ukládání uhlíku 

(CCS) v rozvíjejících se rozvojových zemích: financování společného projektu EU a Číny 

týkajícího se uhelné elektrárny s téměř nulovými emisemi“; a závazek Evropské komise 

přispět na tento projekt částkou ve výši 57 milionů EUR; VYZÝVÁ Evropskou komisi, aby 

pokračovala ve spolupráci se členskými státy, zúčastněnými stranami a finančními institucemi 

s cílem pokročit ve vývoji ekologicky bezpečných technologií přispívajících ke zmírňování 

změny klimatu a nalézt způsoby financování demonstrací.

IX. PRÁVNÍ OTÁZKY

59. ZDŮRAZŇUJE, že pro období od 1. ledna 2013 je třeba dosáhnout právně závazné dohody, 

jež bude vycházet z Kjótského protokolu a začlení všechny jeho zásadní prvky, a která by 

měla být výsledkem konference v Kodani v prosinci roku 2009.

60. DOMNÍVÁ SE, že nejlepším základem pro lepší provádění, zajištění soudržnosti při 

uplatňování mezinárodního režimu v oblasti klimatu v období po roce 2012 a pro snazší 

ratifikaci dohody jednotlivými stranami a její vstup v platnost by byl jeden právně závazný 

nástroj, aby bylo možné dosáhnout zapojení všech stran a uvádí, že je ochotna otevřeně jednat 

s ostatními stranami o jiných možnostech dosažení týchž cílů.

61. ZDŮRAZŇUJE význam pevného a účinného systému dodržování závazků, který by vycházel 

z přístupu na základě Kjótského protokolu.

__________________________


