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Zásady postupu delegace České republiky
Delegace České republiky bude na 24. zasedání konference smluvních stran
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (dále jen „Rámcová úmluva“/„COP-24“),
14. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (dále jen „Protokol“/„MOP-14“)
a třetí části 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (dále jen „Dohoda/CMA1/3“) vycházet zejména z aktuálního stavu poznatků týkajících se změny klimatu,
ze 7. Národního sdělení České republiky k Rámcové úmluvě včetně doplňujících
informací podle čl. 7 odstavce 2 Kjótského protokolu (2014), ze Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (2015), resp.
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (2017) a Politiky ochrany
klimatu v ČR (2017).
Delegace ČR bude dále:
-

-

-

vycházet z pozice EU obsažené v závěrech Rady EU pro COP-24, MOP-14
a CMA-1/3 přijatých dne 9. října 2018;
vycházet z obsahu společných pozičních dokumentů Evropské unie, na jejichž
vypracování se ČR podílí při přípravě EU na COP-24, MOP-14 a CMA-1/3,
a do jejichž upřesňování v návaznosti na průběh jednání se zapojí také v místě
zasedání;
v souladu s výše uvedenými pozicemi podporovat přijetí rozhodnutí k účinnému
provádění Rámcové úmluvy, Protokolu a pravidel pro provádění Dohody;
vycházet z národních strategických dokumentů, zejména ze Strategického rámce
udržitelného rozvoje České republiky, Státní politiky životního prostředí České
republiky 2012 - 2020, Státní energetické koncepce České republiky (2015),
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Strategie ochrany biologické
rozmanitosti České republiky, Strategie resortu Ministerstva zemědělství České
republiky s výhledem do roku 2030, Strategie zahraniční rozvojové spolupráce
České republiky 2018 - 2030, Dopravní politiky ČR pro období 2014 – 2020
s výhledem do roku 2050 a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR
pro období 2012–2020;
aktivně spolupracovat s delegacemi ostatních členských států EU a smluvních
stran Rámcové úmluvy;
prosazovat, aby stanoviska a návrhy ČR byly promítnuty do společných pozic EU;
podporovat kroky směřující k posílení spolupráce s dalšími mnohostrannými
environmentálními smlouvami sjednanými v rámci OSN, především Úmluvou
o biologické rozmanitosti, Úmluvou OSN o boji proti desertifikaci v zemích
postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe a
Montrealským protokolem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Účast na zasedání bude také využita k jednáním o dvoustranné spolupráci v oblasti
změny klimatu a o dalších otázkách ochrany životního prostředí.

