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Úloha EU: snižování emisí,
zvyšování energetických úspor
a podpora obnovitelné energie
Aby EU dosáhla vedoucího postavení na celosvětové úrovni, musí
usilovat o ambicióznější cíle v oblasti snižování emisí podporované soudržnou vnitřní politikou v oblasti změn klimatu. Skupina
GUE/NGL nadále vyvíjí tlak na EU, aby zvýšila své vnitřní úsilí o
snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 30 % v roce 2020 v
porovnání s rokem 1990. Když bude mít EU vyšší cíle, mohla by
přesvědčit ostatní země, aby přijaly další opatření, a dát podnět
k celosvětovým jednáním o klimatu. EU by měla prosazovat, aby
byly zásady transparentnosti, rovnosti a spravedlivé rovnováhy
pravomocí mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi zakotveny v
jakémkoli institucionálním systému projednávaném na konferencích smluvních stran.
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Odhodlaně k cíli:
závazné celosvětové
dohodě o klimatu

Úkol: bezodkladně dosáhnout
závazné dohody
Řada vrcholných schůzek opakovaně selhala ve své snaze odpovídajícím způsobem odstranit hrozby a nebezpečí změny klimatu
a ochromila snahy vedoucí k uzavření spravedlivé, ambiciózní a
právně závazné dohody v roce 2015 na 21. konferenci smluvních
stran v Paříži. Ačkoli pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu
pro změnu klimatu opětovně dokazuje naléhavou potřebu nezadržitelné změně klimatu předejít, mezinárodní společenství stále
váhá s přijetím ambiciózních opatření, která by tomuto jevu čelila.
Změna klimatu je skutečností, která má již nyní dopad na náš život. Kritických mezníků naší planety a „bodů zvratu“ jejího ekosystému již bylo téměř dosaženo, a to v důsledku koncentrace CO2
v atmosféře překračující 350 ppm. Kvůli globálním emisím svět
neustále spěje k tomu, aby koncem tohoto století dosáhl oteplení
o 4°C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.
Ačkoliv se hrozby v podobě sucha, vichřic a extrémních povětrnostních podmínek, kterým naše planeta čelí, neustále stupňují,
stále nepřijímáme nezbytná opatření ke snížení emisí.
Potřeba uzavřít spravedlivou, ambiciózní a právně závaznou dohodu založenou na zásadě společné, ale rozlišené odpovědnosti
a příslušných možností (CBDRRC), je důležitější než kdy jindy. Její
rozsah, struktura a koncepce by měly být v souladu s celosvětovým uhlíkovým rozpočtem spojeným s oteplením o 1,5°C, a také
s cíli a opatřeními ve spravedlivém rámci, který přinese zemím
s omezenými možnostmi finanční a technologickou podporu a
pomoc při budování kapacit.
Na konferenci smluvních stran ve Varšavě (v listopadu 2013) a na příští konferenci smluvních stran, která se bude konat v prosinci 2015
v Paříži, by měl Evropský parlament podnítit Evropskou unii (EU) spíše k normativnímu než tržnímu přístupu a ujmout se vedoucí role
posílením domácí snahy EU o snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 30 % v roce 2020 v porovnání s rokem 1990 a také stanovením závazného rámce do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky,
zaměřeného na obnovitelné energetické zdroje a úspory energie.

Skupina GUE/NGL bude proti jakýmkoli návrhům založeným na
principu nejnižšího společného jmenovatele, jelikož rozvoj nízkouhlíkového hospodářství je základním krokem k překonání současné krize a zabránění případné klimatické katastrofě.

Klimatická spravedlnost

nědobého cíle spočívajícího ve vynaložení veřejných financí
ve výši 60 miliard USD během období 2013-2015 a k předložení konkrétního plánu pro splnění závazku vynaložit 100 miliard USD ročně do roku 2020 prostřednictvím dalších zdrojů
veřejných financí;

Klimatická spravedlnost znamená spravedlivě si rozdělit nerovnoměrnou zátěž vzniklou v důsledku změny klimatu. Nejzranitelnějšími oběťmi změny klimatu jsou už nyní nejméně rozvinuté země
a původní společenstva, ať už co se týče zdraví, výživy, životních
podmínek spojených s životním prostředím, sociálního strádání či
finančních nákladů na zmírňování a přizpůsobování. Ti, kteří jsou
postiženi nejvíce, mají nejmenší podíl zodpovědnosti na vypouštění emisí skleníkových plynů, které jsou původem problému, a
jsou často vyloučeni z nejvyšších kol jednání, a to bez ohledu na
jejich potřebu udržitelné a demokratické cesty k rozvoji. Vedle stanovování ambiciózních cílů v oblasti zmírňování musí vyspělý svět
dosáhnout také následujících cílů:

➜ o kamžité a zásadní závazky ve prospěch Zeleného fondu pro

• z řízení mezinárodního mechanismu pro řešení ztrát a škod způ-

Základní požadavky skupiny GUE/NGL
➜ v šechny rozvinuté země by se měly zavázat ke splnění střed-

změnu klimatu, Fondu pro přizpůsobení a Fondu pro nejméně
rozvinuté země;

➜ p řidělení nejméně 50 % veřejných financí na přizpůsobení;
➜m
 inistři musí stanovit jasný a závazný postup k dosažení
spravedlivé, ambiciózní a právně závazné celosvětové dohody v Paříži (2015).

sobených nepříznivými dopady změny klimatu s cílem podpořit
nejméně rozvinuté země a nejohroženější skupiny obyvatelstva
v boji proti rostoucím škodám v důsledku změny klimatu, protože schopnost přizpůsobit se je spojená se sociálním a hospodářským rozvojem zajišťujícím růst a vymýcení chudoby;

• v ytvoření rámce zaměřeného na obnovitelné energie a energe-

tickou účinnost v Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu s cílem pomoci rozvojovým zemím využívat
obnovitelné a účinné technologie prostřednictvím přiměřené finanční, technické a technologické podpory a podpory budování
kapacit, aniž by byly nuceny pořizovat si nákladné patenty;

• p odpora inovativních a dodatečných finančních zdrojů včetně

daní z mezinárodních finančních transakcí a prostředků z mezinárodní letecké a lodní dopravy;

• p odpora pobídek k zabránění odlesňování založených na výkonu a její zahrnutí do budoucího systému pro změnu klimatu;

• z ajištění transparentního financování boje proti změně klima-

tu jako klíčového faktoru, poskytnutí nového a dodatečného
příspěvku ke stávajícím rozpočtům oficiální rozvojové pomoci
a nad jejich rámec, přičemž neméně 50 % veřejných financí by
mělo být věnováno na opatření pro přizpůsobení.

