
EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 14.1.2014 
C(2013) 18 finał 

Vážený pane předsedo, 

Evropská komise by ráda poděkovala Senátu České republiky za stanovisko ke 
konzultativnímu sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionu „Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak 
koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020" ( COM(2013) 167 final). 

Cílem, tohoto konzultativního sdělení je iniciovat diskusi s äenskými státy, orgány EU 
a zúčastněnými stranami o vypracování nové mezinárodní dohody o změně klimatu, která by 
měla být schválena do roku 2015 v souvislosti s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu. 
Dne 17. dubna 2013 byla v Bruselu pro zúčastněné strany uspořádána konference a v období 
od 26. března do 26. června 2013 proběhla internetová veřejná konzultace na webovém 
portálu Komise. 

V této souvislosti Komise vítá stanovisko Senátu. Komise bude pečlivě analyzovat různé 
příspěvky od zúčastněných stran, které jsou důležité pro další vývoj postoje EU na poli 
mezinárodních jednání. Jak uvedl Senát, otázky předložené Komisí vyžadují odpovědi. 

Je třeba zdůraznit, že EU zdaleka není ve svém úsilí o zavedení závazných globálních 
omezení emisí skleníkových plynů osamocena. Kromě 38 smluvních stran, na které se 
vztahuje druhé kontrolní období Kjótského protokolu (2013-2020), se nyní zavázalo přijmout 
opatření v oblasti zmírňování změny klimatu v období do roku 2020 podle Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu více než 60 dalších zemí, včetně Spojených států amerických, Číny, 
Indie, Jižní Afriky a Brazílie. Tím se celkový podíl celosvětových emisí, na něž se vztahují 
mezinárodní závazky v oblasti zmírňování změny klimatu v rámci Kjótského protokolu 
i úmluvy, zvýšil na více než 80 %. 

Základním předpokladem pro práci na dohodě z roku 2015 navíc je, že bude „platit pro 
všechny země". Z tohoto předpokladu, na němž se v roce 2011 dohodly všechny strany 
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durbanské konference o klimatu, která jednání o nové dohodě zahájila, vyplývá, že na 
přiměřených závazcích ke zmírňování klimatu se musí dohodnout všechny smluvní strany 
(a zejména všechny největší světové ekonomiky). Závazky budou muset odrážet dnešní 
i budoucí reálnou situaci a zároveň kapacity z hlediska emisí skleníkových plynů. To bude 
zásadní pro zajištění spravedlivé dohody, která umožní dosáhnout cíle udržení nárůstu 
světových teplot pod hranicí 2 °C a která zajistí rovné podmínky. Jen tak bude možno 
zabezpečit jeji cil v oblasti klimatu a současně mít na paměti otázky energetiky 
a konkurenceschopnosti, na které upozorňuje Senát. 

Komise doufá, že tímto vysvětlením zodpověděla připomínky Senátu, a těší se na pokračování 
politického dialogu do budoucna, neboť postoj EU se dolaďuje a jednání postupují dále. 

S úctou 

místopředseda 


