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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o „2050: Budúcnosť sa začína dnes – odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ 
proti zmene klímy“ 
(2008/2015(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na rozhodnutie z 25. apríla 2007 prijaté podľa článku 175 rokovacieho 
poriadku o využití Dočasného výboru pre klimatické zmeny1,  

– so zreteľom na súčasnú legislatívu EÚ o životnom prostredí s pozitívnym podielom 
na boji proti zmene klímy v rôznych politických oblastiach (Príloha A), ako aj na 
uznesenia o zmene klímy, predovšetkým tie, ktoré boli prijaté počas súčasného 6. 
legislatívneho obdobia (Príloha B), 

– so zreteľom na uznesenie z 15. novembra 2007 o obmedzení globálnych klimatických 
zmien na 2 stupne Celzia – Postup do konferencie o klimatických zmenách na Bali 
a neskôr (COP13 a COP/MOP 3)2, 

– so zreteľom na uznesenie z 31. januára 2008 o výsledkoch konferencie o klimatických 
zmenách na Bali (COP 13 a COP/MOP 3)3, 

– so zreteľom na uznesenie z 10. apríla 2008 o Zelenej knihe Komisie s názvom 
Prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni 
Európskej únie (KOM(2007)0354)4, 

– so zreteľom na uznesenie z 21. mája 2008 o vedeckým faktoch o klimatických zmenách: 
zistenia a odporúčania pre rozhodovací proces5, 

– so zreteľom na vyhlásenie predložené 8. júla 2008 na samite G8 v Hokkaido Toyako 
(Japonsko) k téme „Životné prostredie a klimatické zmeny“, v ktorom sa uvádza dlhodobý 
zámer znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2050 na polovicu, 

– so zreteľom na 14. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene 
klímy (UNFCCC) (COP 14) a štvrtú konferenciu zmluvných strán ako stretnutie 
zmluvných strán Kjótského protokolu (COP/MOP 4), od 1. do 12. decembra 2008 
v Poznani (Poľsko), 

– so zreteľom na občianske fórum Agora o zmene klímy z 12. a 13. júna 2008, 

– so zreteľom na spoločné parlamentné stretnutie Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov z 20. a 21. novembra 2008 na tému Energia a trvalo udržateľný rozvoj, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 652 + Protokol z 18.2.2008, bod 7.F 
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0537 
3 Prijaté texty, P6_TA(2008)0032 
4 Prijaté texty, P6_TA(2008)0125 
5 Prijaté texty, P6_TA(2008)0223 
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– so zreteľom na výsledky prieskumu verejnej mienky Eurobarometer Spezial č. 300 
k stanovisku Európanov ku klimatickým zmenám, 

– so zreteľom na verejné vypočutia a výmeny názorov Dočasného výboru pre klimatické 
zmeny s vysoko postavenými osobnosťami a na výsledky návštev delegácie, 

– so zreteľom na článok 45 jeho rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Dočasného výboru pre klimatické zmeny (A6-0000/2008), 

Základné politické myšlienky 

A. keďže zachovanie sveta je úlohou, ktorá prechádza z jednej generácie na nasledovnú, 

B. keďže práca Európskeho parlamentu v oblasti zmeny klímy, uskutočnená najmä v tomto 
legislatívnom období, predstavuje prameň inšpirácie a poverenie k činom na vytvorenie 
integrovanej európskej politiky boja proti zmene klímy, 

C. keďže vedúca úloha Európskej únie vytvárajúca identitu v medzinárodnom boji proti 
globálnemu otepľovaniu nepredstavuje voči občanom Európy len povinnosť formulovať 
strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti klímy, ale ich aj dosahovať prostredníctvom 
prezieravých politických opatrení, 

D. keďže súčasné, avšak aj nasledujúce parlamentné zastúpenia a zástupcovia občanov 
Európy by sa mali riadiť týmito zásadami politiky v oblasti klímy, ako aj zásadami trvalej 
udržateľnosti, sociálnej znášanlivosti a spravodlivosti medzi generáciami a nemali by pri 
uskutočňovaní potrebných cieľov v oblasti klímy poľaviť, 

E. keďže zmena klímy predstavuje výzvu, pre ktorú neexistuje žiadne paušálne politické 
riešenie, avšak súčet existujúcich možností a dramatické zvýšenie účinnosti vo všetkých 
oblastiach hospodárstva a spoločnosti môžu prispieť k riešeniu problémov so zdrojmi 
a distribúciou, čím by pripravili cestu k tretej priemyselnej revolúcii, 

F. keďže podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry z roku 2006 sa v rámci EÚ 
podieľa výroba energie 30,9 % na celkových emisiách skleníkových plynov, na odvetvie 
dopravy pripadá 19,4 %, na súkromné domácnosti a služby 14,6 %, stavebný priemysel a 
priemyselnú výrobu 12, 9 %, na poľnohospodárstvo 9,2 %, na priemyselné spracovanie 
8,1 %, a na sektor odpadov 2,9 % všetkých emisií a ostatné emisie vznikajú chemickými 
rozpúšťadlami a neurčenými spaľovacími procesmi, 

G. keďže mnohé sektory už prispeli k zníženiu emisií skleníkových plynov a medzičasom sú 
k dispozícii mnohé cenovo výhodné potenciály znižovania na zabránenie zmene klímy, 
ako aj technológie na zvyšovanie účinnosti, ich rozsiahlemu uplatňovaniu však bránia 
prekážky v prístupe na trh, byrokratické prekážky a vysoké náklady na financovanie, 

H. keďže zmenu klímy nebude možné zvládnuť len samotným znížením emisií jednotlivých 
sektorov, ale bude potrebný prístup k problému, aby sa v politike pristúpilo k riešeniam 
presahujúcim hranice jednotlivých sektorov a aby sa pomocou koherentného 
zákonodarstva dosiahli celkové spoločenské zmeny vo výrobe a v spotrebe, 
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Medzinárodný rozmer: Obdobie po roku 2012, zahraničná politika v oblasti klímy a 
medzinárodný obchod 

I. keďže rokovania k dohode na obdobie po roku 2012 pod vedením OSN prebiehali podľa 
plánu z konferencie na Bali v nasledovných kľúčových oblastiach: zníženie emisií a nové 
záväzné ciele zníženia, opatrenia prispôsobenia sa, odlesňovanie a ničenie lesných plôch, 
vývoj technológií pre opatrenia znižovania a prispôsobenia, potrebné finančné zdroje 
a nakoniec revízia flexibilných mechanizmov podľa Marakéšskych dohôd ku Kjótskemu 
protokolu, 

J. keďže rokovania k dohode na obdobie po roku 2012 na konferencii o klíme v Kodani 
(COP 15) musia byť ukončené koncom roku 2009, aby bolo možné zabrániť medzere 
medzi prvým a druhým záväzným obdobím, 

K. keďže jarný samit Rady v roku 2008 zdôraznil potrebu zrýchliť tempo rokovaní 
o cestovnej mape z Bali, aby bolo možné schváliť s cieľom EÚ 2 °C do roku 2009 novú 
dohodu o ochrane klímy.  

L. keďže vedúce priemyselné národy sveta na nedávnom samite G8 v Hokkaido Toyako 
(Japonsko) vyjadrili svoju podporu pri znižavaní emisií oxidu uhličitého do roku 2050 na 
polovicu a tomuto cieľu sa chcú ďalej venovať v rokovaniach k dohode na obdobie po 
roku 2012, 

M. keďže zmena klímy môže ďalej vyostrovať už existujúci potenciál konfliktu 
v medzinárodných vzťahoch, napríklad migráciou spôsobenou zmenou klímy, v dôsledku 
straty krajiny a hraničných sporov na základe záplav a ustupovania pobrežnej línie, ako aj 
v dôsledku konfliktov kvôli zdrojom na základe úbytku poľnohospodárskych úžitkových 
plôch alebo zvyšujúceho sa nedostatku vody, 

N. keďže jarný samit Rady 2008 poveril Komisiu, aby predložila európsku stratégiu na 
financovanie opatrení proti zmene klímy, ktorá má za cieľ zníženie emisií a 
prispôsobenie sa v súvislosti s výskumom a vývojom nízkouhlíkových technológií a ich 
transfer, 

O. keďže finančné prostriedky na adaptačné opatrenia v rozvojových krajinách sú úplne 
nedostatočné a musia sa podstatne zvýšiť, 

P. keďže vývoj a transfer moderných technológií v oblasti životného prostredia predstavujú 
dôležitý predpoklad úspešnej realizácie celosvetového zníženia emisií a adaptačných 
stratégií, 

Q. keďže transferu technológií bránia starosti o ochranu duševného vlastníctva, slabé 
politické inštitúcie a chýbajúce zásady právneho štátu, ako aj všeobecný nedostatok 
kapitálu, 

R. keďže Svetová obchodná organizácia (WTO) nepredstavuje alternatívne rokovacie fórum 
pre medzinárodnú ochranu klímy a bez úspešného uzatvorenia dohody na obdobie 
po roku 2012 nemožno očakávať podiel svetového obchodu na ochrane klímy, 
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Energia 

S. keďže ropa predstavuje najdôležitejší zdroj energie vzhľadom na približne 35 % podiel 
v primárnej spotrebe energie, pričom hneď za ňou nasleduje uhlie s 25 % a zemný plyn 
s 21 %, keďže však obdobie lacnej a nadbytočnej fosílnej energie sa blíži ku koncu, 

T. keďže Medzinárodná agentúra pre energiu predpovedá nárast svetovej potreby energie 
do roku 2030 o minimálne 60 % a táto rastúca potreba energie je spôsobená aj 
rozvíjajúcimi sa krajinami, 

U. keďže pokrytie rastúcej potreby energie len samotnými fosílnymi palivami je 
strednodobo a dlhodobo vylúčené a keďže rozhodnutia o investíciách nasledovných 
rokov určia štruktúru energetického systému a skladbu zdrojov energie pre nasledujúce 
desaťročia, 

V. keďže rastúca potreba energie spôsobuje potrebu viacerých navzájom sa doplňujúcich 
opatrení, ako naliehavá modernizácia súčasného parku elektrární využívajúcich fosílne 
palivá za účelom značného zvýšenia účinnosti, stavba nových elektrární a nepretržité 
rozširovanie obnoviteľných zdrojov energií, 

W. keďže úspora energie je najlacnejšou a najčistejšou formou ochrany zdrojov, a tým aj 
ochrany klímy, 

X. keďže využitie jadrovej energie nastoľuje, bez ohľadu na dostupnosť uránu, nevyjasnenú 
otázku bezpečného konečného uloženia atómového odpadu, ako aj šírenia technológie 
smerom k nedemokratickým štátom, 

Y. keďže s projektom ITER sa Európa stala ťažiskom vývoja pre jadrovú syntézu ako jeden 
z možných nových zdrojov energie budúcnosti, 

Biopalivá 

Z. keďže súčasná politika v oblasti biopalív vyústila do konfliktu cieľov, ktorý je na jednej 
strane ovplyvnený nedostatkom potravín a zvyšovaním cien potravín a na druhej strane 
rastúcou potrebou energie a hľadaním alternatívnych pohonných látok, 

AA. keďže výroba biomasy na získavanie energie a ako pohonnej látky ponúka mnohým 
rozvojovým krajinám nové ekonomické možnosti a poskytuje im samotným väčšiu 
nezávislosť od dovozu energie, 

AB. keďže potenciál znižovania emisií mnohých biopalív prvej generácie v porovnaní s 
konvenčnými palivami je po rozsiahlej analýze životného cyklu sčasti výrazne nižší 
a otázky trvalej udržateľnosti, ekologickosti a dostupnosti poľnohospodárskych plôch v 
konkurencii s výrobou potravín ešte doteraz neboli uspokojujúco vyriešené, 

AC. keďže trvalo udržateľná politika biopalív by sa mala orientovať na to, aby sa definovali 
kritériá trvalej udržateľnosti pre výrobu biopalív prvej generácie, ako aj na to, aby 
podporil vývoj druhej generácie zbavený ideológií, 

AD. keďže priemysel minerálnych olejov vybuduje potrebnú celoplošnú infraštruktúru pre 
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nové pohonné látky až v prípade patričného dopytu po biopalivách, keďže však zo strany 
automobilového priemyslu existuje technologický pokrok pri zisťovaní každého pomeru 
miešania benzínu a biopalív pomocou snímača vo vozidle a toto dodatočné technické 
vybavenie umožňuje aj starším vozidlám tankovať biopalivá, aby sa tak dosiahlo zníženie 
emisií CO2 v celom vozovom parku, 

Energetická účinnosť 

AE. keďže 40 % konečnej spotreby energie pripadá na stavebníctvo, a tým 33 % všetkých 
emisií skleníkových plynov na zastavané životné prostredie,  

AF. keďže stavebníctvo (obytné budovy, ako aj priemyselné a verejné nehnuteľnosti) sa 
vyznačuje vďaka modernizácii tepelnej izolácie, vykurovacích, prípadne chladiacich 
systémov, elektrických prístrojov a vetracích zariadení enormným a hospodárnym 
potenciálom zníženia CO2, 

AG. keďže nízkoenergetické domy často trpia estetickými nedostatkami, 

AH. keďže nepretržité overovanie štandardov účinnosti elektrických a elektronických 
prístrojov a ich prispôsobovanie vývojom trhu je tak isto potrebné ako rozširovanie 
štandardov na priemyselné veľkostroje a zváženie zákazu používať v prípade nových 
prístrojov pohotovostný režim, 

Mobilita a logistika 

AI. keďže oddelenie nárastu dopravy od všeobecného ekonomického nárastu je kľúčovým 
cieľom dopravnej politiky EÚ, napriek tomu vzrástol dopyt po prepravných službách viac 
ako hrubý domáci produkt, a už aj tak vysoký podiel dopravných emisií na produkcii 
skleníkových plynov v EÚ sa tak i naďalej zvyšuje,  

AJ. keďže približne jedna tretina konečnej spotreby energie EÚ pripadá na dopravu a keďže 
dopravný sektor je skoro úplne (na 97 %) závislý od palív na báze ropy (benzín a nafta), 

AK. keďže emisie skleníkových plynov EÚ by v období od roku 1990 do roku 2005 klesli 
o 14 %, namiesto o 7,9 %, ak by sektor dopravy dosiahol rovnaké zníženie ako ostatné 
sektory, 

AL. keďže 80 % európskeho obyvateľstva žije v mestských oblastiach, v ktorých sa 
produkuje 40 % všetkých emisií spôsobených dopravou, pričom preťaženie dopravy, 
ktoré sa taktiež sústredí predovšetkým na miestne oblasti, stojí EÚ približne 1 % HDP, 

AM. keďže mestská mobilita je na jednej strane priamo spojená s individuálnou kvalitou 
života, na druhej strane práve individuálna doprava v mestách značne prispieva k 
emisiám skleníkových plynov a iným problémom životného prostredia, ako je 
znečisťovanie vzduchu a hluk, a tým namiesto toho, aby podporovala kvalitu života 
mnohých občanov, ju v dôsledku negatívnych účinkov na zdravie čiastočne obmedzuje, 

AN. keďže polovica všetkých jázd absolvovaných európskymi občanmi je kratšia ako 5 km, 

AO. keďže v každodennej regionálnej a kyvadlovej doprave 60 % všetkých jázd autom 
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a 90 % jázd železnicou pripadá na vzdialenosť maximálne 30 km, 

AP. keďže nákladná preprava po železnici a vodná doprava v rokoch 2001 až 2006 klesla (z 
18,6 % na 17,7 %, a zo 6,5 % na 5,6 %) a cestná doprava vzrástla (zo 74,9 % na 76,7 %) 

AQ. keďže osobná a nákladná vodná doprava je jedným z energeticky najúčinnejších 
variantov a podiel nákladu, ktorý sa prepravuje v EÚ po vode, je približne 40 %, 

AR. keďže odhady podľa spotreby energie sú v prípade vnútrozemskej lodnej dopravy na 
tonu nákladu a na kilometer šestinou spotreby energie cestnej dopravy a polovicou 
spotreby energie železničnej dopravy, 

AS. keďže zámorský obchod rastie a trend v stavbe lodí smeruje k väčším kontajnerovým 
lodiam alebo lodiam pre cestujúcich, ktoré spotrebujú viac ťažkého oleja, a tým zaťažujú 
životné prostredie viac ako doteraz, bez toho, aby bola medzinárodná lodná doprava 
súčasťou medzinárodných snáh o ochranu klímy, 

AT. keďže postupná liberalizácia a deregulácia v sektore leteckej dopravy, ktoré boli 
uskutočnené v minulom desaťročí, boli na jednej strane dôležitým predpokladom pre 
dynamický vývoj európskej leteckej dopravy a lety osobnej dopravy v rámci EÚ vzrástli 
v období 1995 až 2004 o 49 %, keďže však na druhej strane v období 1990 až 2005 
vzrástli aj emisie oxidu uhličitého v celom sektore o 79 %, 

AU. keďže nárast v odvetví leteckej dopravy napriek technickým a prevádzkovým zlepšeniam 
naďalej zväčšuje následky na životné prostredie, avšak diskusia o záväzných emisných 
normách pre motory lietadiel na účely technologických vylepšení motorov prebiehala len 
v obmedzenom rozsahu a keďže za týmto účelom chýbajú štúdie realizovateľnosti, 

AV. keďže v dôsledku leteckej dopravy prenikajú do atmosféry okrem oxidu uhličitého aj 
oxidy dusnaté, vodná para, častice síry a sadze, ktoré podľa odhadov Medzinárodného 
panelu o zmene klímy (IPPC) zvyšujú celkové účinky emisií z leteckej dopravy o faktor 
dva až štyri, pričom tieto odhady neberú do úvahy dodatočný efekt tvorby riasených 
mračien, 

Cestovný ruch a kultúrne pamiatky 

AW. keďže podľa prieskumu centra UNESCO pre svetové kultúrne dedičstvo je desatina 
všetkých pamiatok alebo krajín svetového kultúrneho dedičstva ohrozená následkami 
zmeny klímy, 

AX. keďže Európa je podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) 
najdôležitejším turistickým regiónom sveta a 55 % všetkých medzinárodných 
turistických príchodov pripadalo v roku 2006 na Európu, 

AY. keďže zmena klímy môže spôsobiť zmeny tokov turistov a tieto zmeny by znamenali 
značné ekonomické ujmy pre postihnuté dovolenkové regióny, 

Systém obchodovania s emisiami a priemyselné emisie 

AZ. keďže európsky systém obchodovania s emisiami je jedinečným nástrojom na 
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dosiahnutie zníženia emisií pri najväčšej možnej účinnosti a plní vzorovú funkciu pre 
porovnateľné systémy, ktorých kompatibilita by však mala byť zaručená, 

BA. keďže v záujme formulovania ďalších cieľov znižovania pre obchod s emisiami treba 
zohľadniť predovšetkým aj investičné cykly (dostupnosť nových typov výrobných 
postupov, potreba kapitálu, časové faktory) 

BB. keďže základná myšlienka mechanizmu čistého rozvoja (CDM) a spoločného 
vykonávania (JI) – rozšírenie moderných a účinných technológií – by mala byť posilnená, 

BC. keďže spotreba energie priemyselných elektromotorov a pohonov by sa dala v prípade 
potreby značne znížiť prostredníctvom regulovateľných rýchlostí motora a 
optimalizovaných komponentov motora, 

Zachytávanie a ukladanie CO2 (CCS) 

BD. keďže CCS sa v malej miere už v rôznych oblastiach používa, napríklad pri ťažbe oleja 
a plynu, ako hlavná technológia pre ochranu klímy sa nachádza ešte v ranom štádiu, 

BE. keďže náklady a riziká ešte prevažujú nad ekonomickými výhodami a stupeň účinnosti 
elektrární s CCS klesá napriek používaniu najmodernejšej technológie, 

BF. keďže technológia zachytávania a ukladania CO2 (CCS), ako premosťujúca technológia 
na ceste k dekarbonizácii energetického systému, by mohla znamenať podiel na riešení 
zníženia emisií CO2 z parku elektrární a slúžiť ako doplnenie k vybudovaniu energií 
z obnoviteľných zdrojov, avšak CCS je prídavnou technológiou, 

Poľnohospodárstvo a chov dobytka 

BG. keďže zmeny v poľnohospodárskej praxi, európske zákonodarstvo v oblasti životného 
prostredia, ako aj najnovšie štrukturálne reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky 
majú za cieľ trvalú udržateľnosť a k zníženiu energií preto vedú nepriamo cez lepšie 
využitie dostupných zdrojov,  

BH. keďže špecifické ciele ochrany klímy v poľnohospodárstve – ako záväzné nariadenia na 
zníženie emisií metánu a rajského plynu – chýbajú presne tak isto, ako aj systém stimulov 
na využitie už existujúceho potenciálu znižovania emisií,  

BI. keďže veľkoplošné pestovanie krmív pre chov zvierat značne prispieva k celkovým 
emisiám skleníkových plynov poľnohospodárstva, 

BJ. keďže s prírodou spojený chov dobytka poskytuje značnú službu životnému prostrediu 
v podobe starostlivosti o krajinu a údržby pasienkov, keďže má nízku spotrebu energie a 
spôsobuje menej emisií, 

BK. keďže stavy dobytka treba prispôsobiť využiteľným plochám a keďže trvalo udržateľné 
postupy pasenia môžu pomôcť zabrániť pôdnej erózii na plochách pasienkov, 
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Lesy 

BL. keďže lesy majú pre biosféru veľkú hodnotu, avšak ako celok nemajú napriek svojim 
početným funkciám v globálnom ekosystéme žiadnu trhovú cenu, 

BM. keďže vyše 30 % celosvetovej pevniny je pokrytej lesmi, v ktorých sa vyskytujú vyše 
dve tretiny všetkých druhov žijúcich na zemi, a keďže lesy zachytávajú približne 30 % 
ročných emisií skleníkových plynov, 

BN. keďže lesy hrajú na jednej strane dôležitú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy, na druhej 
strane je aspoň jedna tretina celosvetových lesov postihnutá následkami zmeny klímy,  

BO. keďže závažná problematika ničenia lesov spočíva v sociálno-ekonomických faktoroch, 
ktoré sú s tým spojené, ako je chudoba a nedostatočný rozvoj, slabé politické inštitúcie 
a chýbajúce zásady právneho štátu, ako aj nespravodlivé vlastnícke vzťahy a korupcia, 

Ochrana pôdy 

BP. keďže európska pôda je vystavovaná rýchlejšie ako kedykoľvek doteraz nezvratným 
škodám, ktorých rozsah je väčší v dôsledku zmeny klímy,  

BQ. keďže roztopenie trvalo zamrznutej pôdy mení stav pôdy v severnej hemisfére a okrem 
toho prepúšťa značné množstvá metánu do atmosféry, 

Vodné hospodárstvo 

BR. keďže dostupnosť vodných zdrojov, zásobovanie pitnou vodou, spotreba vody a úprava 
odpadových vôd úzko súvisia s ekonomickými a sociálnymi rámcovými podmienkami, 

BS. keďže súčasné regionálne rozdiely v Európe sú ešte silnejšie vzhľadom na dostupné 
vodné zdroje v dôsledku zmeny klímy, 

Rybárstvo 

BT. keďže ryby a morské plody sú významným zdrojom potravy, oceán je najväčším 
globálnym zásobníkom uhlíka a slúži ako zdroj biomasy a surovín, 

BU. keďže zdroje potravín morí sa už úplne využívajú, 

Nakladanie s odpadmi a hospodárenie so zdrojmi 

BV. keďže množstvá odpadu, žiaľ, napriek všetkým snahám aj naďalej rastú, 

BW. keďže európske právne predpisy o odpadoch už prispievajú k tomu, aby sa znížili netto 
emisie skleníkových plynov zo sektoru odpadu, aj keď sa ešte nevyužívajú všetky 
potenciály, 
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Adaptačné opatrenia 

BX. keďže všetky druhy adaptačných opatrení predstavujú poistku do budúcnosti, aby znížili 
škody na základe historických emisií skleníkových plynov a z nich vyplývajúceho 
zvyšovania teploty, 

BY. keďže čistá analýza nákladov a úžitku pri vývoji adaptačných opatrení nestačí na to, aby 
bola všetkým skupinám obyvateľstva zaručená potrebná minimálna miera ochrany, 

BZ. keďže podľa miléniového hodnotenia ekosystémov spotreba prírodných zdrojov ohrozuje 
medzičasom dve tretiny všetkých ekosystémov, stupňuje zraniteľnosť voči zmene klímy, 
a tým aj zvyšuje tlak vyvíjať pokiaľ možno čo najrýchlejšie adaptačné opatrenia,  

Zdravie 

CA. keďže niektorým zdravotným následkom zmeny klímy možno brániť pomocou prípravy 
a posilnenia zdravotných systémov a pomocou príslušných preventívnych opatrení, 

Rast a zamestnanosť 

CB. keďže ciele politiky v oblasti klímy dohodnuté na jarnom samite 2007 sú technologicky 
a ekonomicky dosiahnuteľné a tisíckam európskych spoločností ponúkajú jedinečné 
možnosti obchodovania, 

CC. keďže mnohé spoločnosti ešte v dostatočnej miere neuznali dosah šancí a rizík spojených 
so zmenou klímy,  

CD. keďže angažované nasadenie za ochranu klímy je zlučiteľné s pretrvávajúcim 
hospodárskym rastom a blahobytom, 

CE. keďže k reštrukturalizácii pracovných miest príde skôr v rámci určitých odvetví ako 
medzi rôznymi odvetviami, 

Podpora technológií budúcnosti 

CF. keďže obchodovanie s emisiami je dôležitým prvkom európskeho programu na ochranu 
klímy, aby sa pomocou zvyšovania účinnosti dosiahlo zníženie emisií skleníkových 
plynov, 

 

CG. keďže samotné zvyšovanie účinnosti nevyvoláva technologickú revolúciu, ale 
pravdepodobne zvýhodňuje len tie technológie a procesy, ktoré už boli vyvinuté a ktoré 
sú pripravené na uvedenie na trh, 

CH. keďže zvyšovaním účinnosti sa nedosiahne ani zníženie nákladov na vývoj úplne 
nových, a preto aj drahších technológií, ani na preniknutie už vyvinutých technológií na 
trh, ktoré sú však nevyhnutné predovšetkým pre splnenie dlhodobých cieľov ochrany 
klímy, 

CI. keďže samotné obchodovanie s emisiami nepostačuje na to, aby sa našlo východisko z 
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tzv. uhlíkovej slepej uličky a aby sa spustila rozsiahla revolúcia v oblasti 
nízkouhlíkových technológií, 

Inteligentné počítačové systémy a informačné a komunikačné technológie 

CJ. keďže sektor IKT v súčasnosti spôsobuje 2 % celosvetových emisií CO2, mohlo by celé 
odvetvie nielen znížiť svoje vlastné emisie CO2, ale predovšetkým vyvinúť inovatívne 
a energeticky účinné aplikácie pre celkové národné hospodárstvo, 

Financovanie a otázky rozpočtu 

CK. keďže súčasný rozpočet EÚ je na dosiahnutie cieľov ochrany klímy nedostatočný, 
pretože politická priorita boja proti zmene klímy nemá k dispozícii príslušné rozpočtové 
prostriedky, 

CL. keďže v nasledujúcom finančnom rámci budú vyhradené rozpočtové prostriedky na boj 
proti zmene klímy a na tvorbu európskej adaptačnej politiky, aby bol po roku 2013 
k dispozícii dostatočný rozpočet EÚ pre oblasť klímy na ďalšie rozpočtové obdobie, 

Vzdelanie, odborné vzdelávanie a tvorba povedomia 

CM. keďže ekonomicko- a spoločensko-politické opatrenia boja proti zmene klímy spôsobujú 
kultúrnu zmenu, ktorá zmení etablované zvyky a životné štýly, ale skutočne trvalo 
udržateľná spotreba a používanie surovín vo všetkých častiach spoločnosti nie sú možné 
bez zmeny v myslení a v správaní, a preto treba navrhnúť nové modely spotreby 
a životných štýlov, 

CN. keďže zmena klímy dá podnet k technologickej modernizácii, ktorej ekonomické šance 
možno využiť len vtedy, ak je na pracovnom trhu k dispozícii dostatok kvalifikovaných 
odborníkov, 

CO.keďže špeciálna anketa Eurobarometer (Eurobarometer Spezial č. 300) jednoznačne 
ukazuje, že zmenu klímy vníma väčšina opýtaných v Európe ako veľmi vážny problém, 
pričom sa však mnoho respondentov sťažuje na nedostatok informácií a osobné iniciatívy 
na boj proti zmene klímy sa obmedzujú skôr na jednoduché opatrenia, ako je separovanie 
odpadu alebo nižšia spotreba energie a vody, ktoré si nevyžadujú žiadnu zmenu správania 
v každodennom živote, 

CP. keďže sú k dispozícii potrebné informácie na sebareflexiu zvykov vlastnej mobility, 
napríklad z hľadiska využitia súkromného auta a alternatívnych druhov premiestňovania 
sa (chôdza, bicykel alebo verejné dopravné prostriedky), 

CQ. keďže európske nariadenia a zákony na ochranu klímy pomáhajú miestnym a 
komunálnym subjektom prijímajúcim rozhodnutia zlepšiť kvalitu života v mnohých 
mestách Európskej únie a miestne iniciatívy vo veľkomestských oblastiach prispievajú 
rozhodujúcou mierou k znižovaniu produkcie oxidu uhličitého v Európskej únii, 

CR. keďže nie je úlohou len samotného maloobchodu pôsobiť na alternatívne správanie 
nakupujúcich zákazníkov, ale aj zabezpečiť, aby boli spoločnosti celkovo 
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prostredníctvom svojich obchodných modelov a výrobných procesov vzorom trvalo 
udržateľného rozvoja a účinnosti zdrojov a aby mohli pomocou svojich zamestnancov 
využiť značný multiplikátor pre konanie šetrné voči klíme, 

CS. keďže v závažnej miere chýbajú spotrebiteľské informácie o klimatických účinkoch 
poľnohospodárskych produktov, cielené informačné kampane však môžu ovplyvniť 
správanie nakupujúcich spotrebiteľov, a tým možno aj docieliť ciele v oblasti politiky 
zdravia, 

2050 – Budúcnosť sa začína dnes 

CT. keďže potreba zdrojov obyvateľstva na celom svete už dnes presahuje prirodzenú 
schopnosť regenerácie Zeme o jednu štvrtinu, čím budú nasledovné generácie pripravené 
o obživu, 

CU. keďže základy budúcich spôsobov výroby a správania spotrebiteľov sú rozhodne dané 
politickými rozhodnutiami súčasnosti, vyžadujú si prezieravosť a politické vedenie, 
trvalo udržateľný štýl života bez prispenia ekonomiky, vedy, médií, organizovanej 
občianskej spoločnosti a občanov však nebudú možné, 

CV. keďže zmena klímy je globálnym problémom životného prostredia, ktorého príčiny sú 
štrukturálneho charakteru, 

Základné politické myšlienky 

1. na zákalde horizontálneho prístupu zdôrazňuje naliehavosť začleniť zmenu klímy ako 
novú rámcovú podmienku do všetkých oblastí a polititík a zohľadniť príčiny a následky 
globálneho otepľovania v európskom zákonodarstve; 

2. pripomína predovšetkým potrebné určenie cieľa v boji proti zmene klímy a podčiarkuje 
jasné určenie strednodobého cieľa na zníženie emisií skleníkových plynov o 20 až 30 % 
do roku 2020, ako aj určenie dlhodobého cieľa zníženia o 50 % až 80 % do roku 2050, 
aby sa s 50 % pravdepodobnosťou obmedzilo zvyšovanie globálnej priemernej teploty na 
2°C v porovnaní s predpriemyselnou úrovňou, 

3. podčiarkuje politické opatrenia opakovane navrhnuté Európskym parlamentom na 
ochranu klímy na medzinárodnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ a jej členských štátov; 

4. cíti sa byť zodpovedný za vedúcu úlohu Európskej únie v medzinárodných rokovaniach 
v rámci UNFCC na úrovni COP a MOP, avšak aj v iných medzinárodných fórach; 
poukazuje ďalej na naliehavú potrebu EÚ a jej členských štátov plniť ciele Kjótskeho 
protokolu, aby mohol dôveryhodne vykonávať túto vedúcu úlohu; 

5. zdieľa názor, že vývoj, aplikácia a export moderných technológií životného prostredia 
prispievajú k plneniu Lisabonskej stratégie a kjótskych cieľov EÚ, ako aj ďalších 
nariadení na ochranu klímy, a tak uskutočňujú ciele ochrany životného prostredia 
a ekonomického rastu; 

6. zdôrazňuje potrebu dosiahnuť najskôr dramatické zvyšovanie účinnosti vo všetkých 
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oblastiach každodenného života a v paralelnom procese začať prechod na trvalo 
udržateľný spôsob výroby a spotreby s vedomou ochranou zdrojov na základe 
obnoviteľných zdrojov energie; 

7. podčiarkuje v tejto súvislosti potrebu overiť kompatibilitu rozpočtu Európskej únie, ako 
aj súčasných a budúcich nástrojov financovania s cieľmi európskej politiky v oblasti 
ochrany klímy a prípadne ich prispôsobiť; 

8. zdôrazňuje, že úspešná politika výskumu a vývoja je možná len na základe praktického 
uplatňovania novodobých technológií prostredníctvom zabezpečených prístupov na trh; 

Medzinárodný rozmer: Obdobie po roku 2012, zahraničná politika v oblasti klímy a 
medzinárodný obchod 

9. naliehavo žiada Komisiu a nasledovné predsedníctva Rady, aby sa ujali vedúcej úlohy pri 
medzinárodných rokovaniach o dohode na obdobie po roku 2012 a do roku 2009 dospeli 
k uzavretiu dohody, aby ostal dostatok času na ratifikáciu budúcej dohody o ochrane 
klímy a aby sa zabránilo vzniku medzery medzi záväznými obdobiami; 

10. zdôrazňuje, že nová dohoda o ochrane klímy by mala byť vytvorená pod záštitou 
Organizácie spojených národov na princípe „spoločnej, avšak rozdielnej zodpovednosti“, 
pričom priemyselný svet značne prispieva k zníženiu emisií, zatiaľ čo sa rozvojové 
krajiny v rámci svojich možností zaviažú taktiež k opatreniam na ochranu klímy; 

11. zdôrazňuje, že dohoda na obdobie po roku 2012 by mala byť v súlade s inými cieľmi 
medzinárodnej politickej agendy Spojených národov alebo Európskej únie, ako je 
zachovanie biodiverzity, rozvojové ciele tisícročia alebo bezpečnostné otázky, aby bolo 
možné využiť politické synergie; 

12. žiada Komisiu a členské štáty, aby požiadavky znižovania emisií a opatrenia 
prispôsobenia sa následkom zmeny klímy zaradili do programov rozvojovej pomoci, 
prípadne aby upozornili na túto potrebu v rozhodovacích procesoch medzinárodných 
agentúr pre rozvojovú pomoc a pritom zapojili aj súkromný sektor a verejné orgány 
v príslušných krajinách alebo regiónoch prostredníctvom partnerstiev; 

13. pripája sa k odporúčaniam správy vysokého splnomocnenca pre spoločnú zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku a Komisie k „Zmene klímy a medzinárodnej bezpečnosti“ 
a zdôrazňuje nevyhnutnosť vytvoriť príslušnú multilaterálnu preventívnu diplomaciu EÚ 
pre oblasť klímy, a tým silnejšie integrovať do tvorby medzinárodných vzťahov politické 
aspekty v oblasti klímy v spojení s ostatnými faktormi do medzinárodných vzťahov, ako 
je rast obyvateľstva a migrácia v dôsledku klímy, urbanizácia, potreba energie, rastúce 
ceny energie, ako aj nedostatok vody alebo potravín;  

14. žiada EÚ a jej členské štáty, aby v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie (ESS) 
a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky preskúmali následky zmeny klímy a z nej 
vyplývajúcich prírodných katastrof pre civilnú ochranu a ľudskú bezpečnosť; 

15. žiada členov EÚ a jej členské štáty, aby prijali partnerstvá s cieľovými krajinami v oblasti 
klímy, ktoré by umožnili prekonať bariéry brániace úspešnému transferu technológií a 
vypracovať riešenia na mieru, niesť zodpovednosť v cieľovej krajine za otázky ochrany 
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duševného vlastníctva, stav technologického vývoja, inštitucionálnej stability, ako aj 
ľudských a finančných zdrojov; 

16. žiada Komisiu, aby v rámci rokovacích kôl WTO a postupu v rámci dohody na obdobie 
po roku 2012 viedla navzájom zosúladené rokovacie stratégie v oblasti obchodnej 
politiky a politiky životného prostredia, aby rokovacím partnerom dôveryhodne 
sprostredkovala európske ciele ochrany klímy a na to vyvinuté nástroje, aby rozptýlila 
obavy pred obchodnými prekážkami alebo ostatnými obmedzeniami v obchodných 
vzťahoch s tretími krajinami bez záväzných cieľov ochrany klímy, a aby sa uplatňovala 
zásada obojstrannosti v zmysle globálnej ochrany klímy; 

17. žiada, aby Komisia, úradujúce predsedníctva Rady, ako aj členské štáty prijali na 
bilaterálnej úrovni v rokovacom procese k dohode na obdobie po roku 2012 úlohu 
prostredníka medzi pozíciami priemyselných krajín, krajín G5 a rozvojových krajín, aby 
sa tak prostredníctvom rovnováhy záujmov zabezpečil úspech rokovaní o ochrane klímy 
za účasti všetkých veľkých emitentov skleníkových plynov; 

Energia 

18. zdôrazňuje, že Európa potrebuje strategickú energetickú a zahraničnú energetickú 
politiku orientovanú na budúcnosť, aby bolo možné zaručiť vysokú mieru bezpečnosti 
zásobovania energiou v súlade s nariadeniami trvalej udržateľnosti, účinnosti zdrojov 
a neutrality klímy, a že okrem otázky disponibility energie sa musia riešiť aj otázky 
transportu a ukladania energie pod súhrnným pojmom energetická infraštruktúra;  

19. žiada EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili politicky riadenú a podnikateľsky vedenú 
prechodnú fázu v oblasti skladby zdrojov energie, pri ktorej je pomocou aktívnej podpory 
verejných orgánov v členských štátoch a na európskej úrovni spotreba fosílnych palív 
postupne doplňovaná a neskôr nahradená využívaním obnoviteľných energetických 
zdrojov 

20. žiada členské štáty, aby motivovali dodávateľov elektrickej energie prostredníctvom 
systémov odpisov a mechanizmov daňových stimulov k potrebnej modernizácii parku 
elektrární na fosílne palivá, aby takýmto spôsobom docielili značné zvyšovanie účinnosti 
pri konvenčnej výrobe elektrickej energie; 

21. žiada členské štáty, aby pre decentrálne vyrábanú energiu a elektrinu zabezpečili prístup 
k sieti, aby voči inovatívnym dodávateľom elektrickej energie v sektore obnoviteľných 
zdrojov energie zrušili prekážky prístupu na trh, a taktiež aby podporovali výstavbu 
miestnych zariadení na kombinovanú výrobu tepla a energie a aby sa sústredili na 
strednodobé ciele; 

22. navrhuje ako prvok európskej zahraničnej energetickej politiky partnerstvá v oblasti 
solárnej energie so štátmi tretieho sveta v stredozemnej oblasti, ktoré by predstavovali 
základy výroby vodíka, a tým aj prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo na báze vodíka; 

23. vyzýva politiku a hospodárstvo, aby investovali do infraštruktúry, sietí a vedení na 
získavanie solárnej energie na výrobu vodíka, a aby ponúkli tretím krajinám v rámci 
energetického partnerstva nadstavbové programy zamerané na potrebné inštitúcie, 
infraštruktúry, ako aj vzdelávacie programy pre domácich odborníkov a prístupy k sieti 
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pre vlastnú potrebu; 

24. žiada členské štáty, aby naďalej rozširovali podľa miestnych alebo regionálnych možností 
podiel veternej energie, ktorá sa prostredníctvom intenzívnej podpory stala už 
etablovanou formou získavania energie, ako aj podiel vodnej a geotermickej energie na 
skladbe zdrojov energie a aby aj naďalej využívali existujúci vývojový potenciál aj 
s pomocou európskych výskumných iniciatív a koordinácie prostredníctvom sietí 
excelentnosti; 

25. zdôrazňuje značný potenciál použitia biomasy na výrobu energie v záujme znižovania 
produkcie skleníkových plynov a požaduje európsku stratégiu na využívanie biomasy na 
vykurovanie a chladenie;  

26. žiada Komisiu, aby predložila rozsiahlu analýzu všetkých emisií v celom životnom cykle 
bioenergie s cieľom určiť, akú úlohu môže zohrávať biomasa ako dodávateľ energie 
v budúcnosti; pritom by sa mali overiť aj výhody a nevýhody šancí na zlepšenie 
výhrevnosti biomasy, ktorá vzniká novým odchovom alebo použitím biotechnológie, a to 
s otvoreným výsledkom; 

27. je toho názoru, že budúca energetická politika znižovania emisií CO2 by mala v prípade 
jadrovej energie overiť aj jej možný podiel na skladbe energií budúcnosti, pričom by 
stredobodom úvah nemalo byť len možné zabránenie oxidu uhličitého, ale aj potreba 
investícií, bezpečnosť zásobovania uránom, prevádzkovanie zariadenia, technologické a 
medzinárodné bezpečnostné otázky, ako aj nevyriešená otázka konečného uloženia 
odpadov v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi energie; 

28. považuje preskúmanie technologickej realizovateľnosti jadrovej syntézy vo výskumnom 
reaktore ITER za prvý krok v priblížení sa cieľu komerčného využitia tejto formy energie 
a zdôrazňuje, že dosiahnutie tohto cieľa veľmi závisí od toho, či bude zabezpečené 
dlhodobé financovanie výskumu a či sa uvažuje nad rozšírením disponibilných 
prostriedkov, aby sa projekt rýchlejšie zrealizoval;  

Biopalivá 

29. konštatuje, že výroba biopalív je čiastočne zodpovedná za rastúce ceny potravín, avšak 
zrieknutie sa biopalív ani nevyrieši problém hladu vo svete, ani nezodpovie otázku 
mobility šetrnej voči klíme; 

30. navrhuje Komisii, aby premyslela koncept pevnej kvóty pre biopalivá a namiesto toho 
vyvinula flexibilné scenáre, ktoré zohľadnia rastúcu potrebu celosvetovej plochy na 
pestovanie potravín a krmív v poľnohospodárstve takisto, ako aj otázku potrebného 
dovozu biopalív do EÚ, aby sa vyhovelo požiadavkám individuálnej mobility a nákladnej 
dopravy v budúcnosti; 

31. považuje za nevyhnutné zapojenie rozvojových krajín do dlhodobej stratégie vývoja 
a výroby biopalív s cieľom preskúmať ekonomickú plánovateľnosť a hospodárnosť, 
zodpovedať otázku trvalej udržateľnosti životného prostredia a v neposlednom rade 
umožniť sociálny rozvoj a trvalé zlepšenie príjmov; 
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32. žiada Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili výskum a vývoj biopalív druhej 
generácie, zabezpečili potrebné finančné prostriedky a spojili ho s pevnými vývojovými 
cieľmi pre pestovanie a používanie biomasy; 

Energetická účinnosť 

33. žiada Komisiu, aby overila nezáväznosť cieľa 20 % energetickej účinnosti do roku 2020 
a prípadne navrhla Rade záväznosť tohto cieľa; 

34. žiada rozsiahlu informačnú kampaň na miestnej úrovni pre občanov zameranú 
na zvyšovanie decentrálnej energetickej účinnosti, pri ktorej budú vlastníkom domov 
a bytov poskytované termosnímky a informácie o energetickej účinnosti a predkladané 
návrhy na financovanie možných modernizačných opatrení podľa vzoru mikroúverov; 

35. vyzýva, aby sa prostredníctvom veľtrhov, informačných dní a seminárov tvorili 
synergické efekty medzi majiteľmi nehnuteľností, poskytovateľmi finančných služieb, 
odvetvím remesiel a inými aktérmi v oblasti nehnuteľností; 

36. žiada jasnú európsku koordináciu pre výstavbu zariadení na kombinovanú výrobu tepla a 
energie a integráciu priemyselných zariadení na zabezpečenie miestnych alebo 
regionálnych východiskových bodov pre opatrenia na ochranu klímy za súčasného 
zvyšovania účinnosti spotreby energie; 

37. navrhuje členským štátom, aby poskytovali stimuly k modernizácii prostredníctvom 
znížených sadzieb dane z pridanej hodnoty na modernizačné opatrenia a pritom použité 
prístroje, zameraním pozemkovej alebo majetkovej dane na energetickú účinnosť budov 
alebo vystavovaním preukazov energetickej účinnosti; 

38. navrhuje ako systém stimulov k modernizácii prenajatých alebo dlhodobo prenajatých 
nehnuteľností, aby boli daňové sadzby za príjmy z prenájmu alebo dlhodobého prenájmu 
príslušne znížené podľa investičných nákladov; 

39. žiada zodpovedné územné orgány a profesionálne združenia v členských štátoch, aby 
zaviedli kritérium energetickej účinnosti pri novostavbách ako leitmotív pre architektov a 
stavebných inžinierov, pričom stavebné predpisy pre stupeň účinnosti energie 
novostavieb môžu byť prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa;  

40. žiada Komisiu, aby nariadenia v oblasti energetickej účinnosti pre elektrické 
a elektronické prístroje všetkých oblastí použitia vždy po piatich rokoch upravila podľa 
vývoja trhu, aby aktualizovala súčasné programy značenia alebo triedy účinnosti 
prístrojov a tým zabránila chybnej informovanosti spotrebiteľov; 

41. žiada Komisiu, aby preskúmala zákaz funkcií pohotovostného režimu pre nové prístroje 
v rámci revízie smernice ekologického dizajnu a predpísala povinnosť automackého 
vypínania a energeticky úsporných režimov aj pre veľkomotorové zariadenia, ako aj 
prístroje a stroje v priemyselnom použití; 
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Mobilita a logistika 

42. konštatuje, že európsky hospodársky a spoločenský model sa zakladá na tom, aby sa 
zabezpečila mobilita a dostupnosť osôb, tovarov a nákladu s dôrazom na časovú 
efektivitu, namiesto účinnosti zdrojov, a že preto bude v budúcnosti potrebný 
kombinovaný prístup obidvoch faktorov; 

43. pripomína dotknutým aktérom, že aj dopravný sektor musí vyhovieť cieľom EÚ v oblasti 
klímy znížiť emisie CO2 do roku 2020 aspoň o 20 % v porovnaní s rokom 1990 a v tom 
istom časovom období zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %; 

44. žiada rozsiahlu kombináciu politík vytvorenú navzájom sa podporujúcimi opatreniami 
v oblasti trvalo udržateľnej dopravnej politiky, ktoré by obsahovali ďalší vývoj 
technológie vozidiel (ekologické inovácie), intenzívnejšie využívanie alternatívnych 
foriem pohonu, inteligentné riadenie dopravy, zmeny v spôsobe jazdy a využívania 
automobilov, ako aj zdanenie CO2 a ktoré by mohli byť podporované prostredníctvom 
jasných preferencií v systéme verejných zákaziek; 

45. žiada, aby sa všetci nositelia dopravy v čo najširšej miere zúčastnili na internalizácii 
svojich externých nákladov, 

46. víta inventár Komisie týkajúci sa emisií dopravného sektora (Greening Transport 
Inventory), v ktorom sú vymenované súčasné, ako aj v budúcnosti potrebné zákonodarné 
opatrenia pre trvale udržateľný rast dopravného sektora, 

47. zdôrazňuje význam projektov infraštruktúry pre dopravné odvetvie, žiada však, aby sa pri 
plánovaní, dizajne a konštrukcii v budúcnosti zohľadnili možné klimatické následky; 

48. ľutuje, že požiadavky na plánovanie miest s účinnou dopravou a ekologickosťou s pešími 
zónami, cyklistickými cestami a flexibilným napojením na verejnú osobnú dopravu sa na 
mnohých miestach neriešili takmer vôbec, riešili sa príliš neskoro alebo len čiastočne;  

49. vyzýva európske mestá a obce, aby ponúkali flexibilné a navzájom zosúladené alternatívy 
k používaniu automobilov a aby rozšírili ponuky mobility napríklad tak, že súčasné siete 
prímestskej dopravy medzi centrom a perifériou budú prepojené ešte intenzívnejšie a že 
sa verejnej osobnej doprave prostredníctvom cestných dopravných pravidiel prizná 
dopravno-technická priorita v mestských centrách; 

50. zdôrazňuje potenciál železničnej dopravy ako energeticky účinného nositeľa dopravy 
s nízkou produkciou CO2 tak v prípade logistiky nákladnej dopravy na dlhé vzdialenosti, 
ako aj regionálnej a kyvadlovej dopravy na kratších a stredne dlhých tratiach; 

51. víta výstavbu a rozširovanie transeurópskych sietí a požaduje čo najrýchlejšie ukončenie 
prvoradých projektov, ktoré majú pre logistiku reťaze nákladnej dopravy a pre trvalo 
udržateľnú európsku dopravnú politiku najvyššiu prioritu, 

52. sťažuje sa, že napriek dopravno-politickej nevyhnutnosti presunúť nákladnú dopravu na 
železnice klesli v minulých desaťročiach investície do výstavby železníc; 
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53. vyzýva členské štáty a komunálne orgány, aby prostredníctvom cenových opatrení 
podporovali presunutie dopravy z áut na verejnú hromadnú dopravu a z cesty na 
železnice a prostredníctvom značných investícií do potrebnej infraštruktúry masívne 
rozšírili a zatraktívnili celkovú ponuku; 

54. zdôrazňuje význam inteligentných dopravných systémov v zmysle komodality a ich 
začlenenia do dopravnej politiky na regionálnej a miestnej úrovni, na úrovni 
Spoločenstva a členských štátov, pretože vedú k vyššej bezpečnosti, a znižujú ich účinky 
na životné prostredie; 

55. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby úzko spolupracovali s priemyselným sektorom 
s cieľom umožniť potrebné trhovo-politických predpoklady, aby sa inteligentné dopravné 
systémy – predovšetkým riadenie logistiky a bezpečnosti (ERTMS, RIS, eCall) – stali 
súčasťou riadenia dopravy; 

56. podporuje Komisiu v jej projektoch spoločne s členskými štátmi vymedziť osobitné 
námorné diaľnice (motorways of the sea), aby sa skrátili námorné cesty a aby sa 
vybudovala doprava na európskych námorných cestách; 

57. podporuje návrhy Komisie zvýšiť prístavné poplatky a poplatky za kotvenie na základe 
hodnôt výfukových plynov lodí a zabezpečovať zásobovanie elektrickou energiou z lodí 
kotviacich v prístave namiesto zásobovania cez lodné generátory z pevniny; 

58. je toho názoru, že lodenice a stavitelia lodí by sa mali intenzívne zaoberať novými 
technológiami na zvyšovanie účinnosti, ako aj používaním vysokých plachiet, využitím 
odpadového tepla na výrobu elektrickej energie, efektívnejších motorov, lepších profilov 
trupov a vesiel, presnejších predpovedí počasia na prispôsobenie kurzu alebo možnosti 
úspory náterov trupu; 

59. žiada Medzinárodnú plavebnú organizáciu (IMO), aby si pre svoj sektor stanovila interný 
cieľ zníženia v plavebnom odvetví, ako aj minimálne technologické štandardy na 
používanie týchto moderných technológií pri stavbe nových lodí; 

60. je toho názoru, že v sektore letectva je potrebný integrovaný prístup, ktorý zaviaže 
letecký priemysel, letecké linky a prevádzkovateľov letísk spoločne k jednému cieľu 
znižovania emisií do roku 2020 bez toho, aby bol pritom spochybňovaný obchod 
s emisiami ako nástroj zvyšujúci účinnosť; 

61. dôrazne nalieha na EÚ a jej členské štáty, aby do začiatku systému obchodovania 
s emisiami pre tento sektor pokiaľ možno čo najefektívnejšie realizovali a rozširovali 
spoločný európsky vzduchový priestor, ako aj projekt SESAR (Výskum riadenia letovej 
prevádzky jednotného európskeho vzdušného priestoru, Single European Sky Air Traffic 
Management Research), výstavbu funkčných a flexibilných blokov vzduchového 
priestoru, ako aj prioritné prevádzkovanie celkovo flexibilného využívania vzduchového 
priestoru, aby tak bolo možné ihneď využiť potenciál znižovania a znížiť spotrebu palív 
lietadiel o až 12 %; 

62. žiada výrobcov pohonných systémov a motorov pre dopravný sektor, aby podľa 
Euronoriem Euro 6, ale aj ponad ich rámec pracovali spoločne na nepretržitom 
zlepšovaní účinnosti svojich strojov, aby vo svojom sektore stanovili ciele pre objemné 
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zvyšovanie účinnosti a ďalej aby preskúmali použitie alternatívnych palív, aby tak 
prispeli k trvalo udržateľnému rastu tohto odvetvia; 

63. vyzýva zbrojársky priemysel, aby sa tiež zaoberal zvyšovaním účinnosti svojich motorov 
a pohonných systémov a aby preskúmal možnosti použitia alternatívnych pohonných 
látok; 

64. žiada Komisiu, aby do roku 2010 vyhotovila správu o kabotáži a iných faktoroch v 
Európskej únii, ktoré spôsobujú jazdy bez nákladu a straty účinnosti na domácom trhu; 

Cestovný ruch a kultúrne pamiatky 

65. vyjadruje obavy, že kultúrne pamiatky a kultúrne krajiny Európy sú ohrozené 
extrémnymi poveternostnými javmi a dlhodobou zmenou klímy; 

66. žiada členské štáty, aby pod európskou koordináciou vyhotovili jednotný katalóg 
kultúrnych pamiatok ohrozených zmenou klímy; 

67. žiada členské štáty a regióny, aby v klimaticky citlivých sezónnych turistických 
oblastiach, ktoré neponúkajú žiadne náhradné riešenia, pristúpili k alternatívam 
rozsiahlych adaptačných a preventívnych opatrení, ako je zabezpečenie zásobovania 
vodou, ochrana pred požiarmi lesov a krovín alebo zlepšenie ochrany pobrežia, s cieľom 
naplniť hospodársky význam cestovného ruchu a potrebnej infraštruktúry pre pracoviská 
a príjmy a pôsobiť proti značným ekonomickým škodám pozdĺž reťazca tvorby hodnôt. 

68. považuje v niektorých regiónoch ďalšiu expanziu cestovného ruchu za ekonomicky 
zmysluplnú a ekologicky obhájiteľnú len vtedy, ak sa do budúceho vývoja na mieste 
zahrnú očakávateľné dôsledky zmeny klímy, ako zvýšený nedostatok vody alebo snehu; 

69. žiada odvetvie cestovného ruchu, aby spoločne s miestnymi korporáciami 
a hospodárskymi spolkami pracovalo na integrovaných stratégiách, aby sa dosiahlo 
zníženie emisií a zvýšená energetická účinnosť sektora, predovšetkým v dopave 
a ubytovaní, a aby sa mohli plánovať ochranné opatrenia turistických zariadení pred 
extrémnymi poveternostnými javmi; 

Systém obchodovania s emisiami/Priemyselné emisie 

70. žiada Komisiu, aby pred formulovaním ďalekosiahlych cieľov zníženia jednak 
preskúmali zapojenie ďalších odvetví do systému obchodovania s emisiami (EHS), 
prípadne zmenené rozloženie zaťaženia medzi oblasťou EHS a mimo EHS, a jednak 
identifikovali skutočné potenciály pri zohľadnení uhlíka viazaného v použitých 
surovinách, ako aj mimoriadnu situáciu spoločností nachádzajúcich sa v medzinárodnej 
súťaži; 

71. žiada odstúpenie od základného princípu úplného obchodovania s kvótami formou aukcií; 
je názoru, že voľné prideľovanie vedie viac k výsledku po hranicu tzv. referenčného 
kritéria (benchmark) určenú na základe najlepších dostupných technológií, pretože len tak 
je zabezpečené, že podniky majú naďalej dostatok kapitálu, aby mohli uskutočniť 
potrebné investície do zvyšovania účinnosti; 
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72. navrhuje na obmedzenie projektov CDM/JI namiesto všeobecnej hraničnej hodnoty pre 
krajinu špecifické kvóty; žiada sekretariát rámcovej konvencie o klíme, aby navrhol 
prísnejšie kritériá na schválenie CDM/JI v rámci rokovaní o dohode na obdobie po roku 
2012;  

73. navrhuje Komisii, aby sa v diskusii o zvyšovaní účinnosti elektrických pohonov 
a elektromotorov v priemyselných prístrojoch riadila rozšíreným konceptom, ktorý 
zohľadňuje aj technologický potenciál, ako aj regulovateľné rýchlosti pohonu ako možné 
kritérium ekologického dizajnu; 

Zachytávanie a ukladanie CO2 (CCS) 

74. je toho názoru, že práve vzhľadom na neutralitu technológie prístupu EÚ by sa malo o 
otázke CCS diskutovať s otvoreným výsledkom; 

75. je toho názoru, že je potrebná značná finančná podpora dlhodobo koncipovaného 
výskumu a vývoja, aby sa vyvinuli technológie ďalších generácií a aby umožnilo sa 
potrebné zvyšovanie meradiel; 

76. prihovára sa za to, aby bola podporovaná medzinárodná kooperácia na sprístupnenie 
odbytových trhov pre európske technológie, predovšetkým s tými rozvíjajúcimi sa 
krajinami, ktoré využívajú dostupné uhlie ako nositeľa energie; 

77. povzbudzuje členov UNFCCC k tomu, aby uznali CCS ako transfer technológie v rámci 
CDM Marakéšskych dohôd ku Kjótskemu protokolu; 

78. žiada EÚ a jej členské štáty, aby brali vážne možnú skepsu alebo obavy obyvateľstva z 
aplikácie zachytávania a ukladania CO2, prípadne aby nepopierali súčasné logistické 
ťažkosti; 

Poľnohospodárstvo a chov dobytka 

79. žiada Komisiu, aby s otvorenými výsledkami overila explicitné zapojenie 
poľnohospodárstva do budúcej integrovanej európskej politiky ochrany klímy a 
vypracovanie záväzných cieľov znižovania pre produkciu skleníkových plynov v tomto 
sektore a zároveň vyčerpala všetky už existujúce potenciály; 

80. poukazuje na to, že optimalizované obhospodarovanie krajiny zväčšuje obsah humusu 
v pôde a pri osevných plochách môže zlepšené riadenie pestovania a zabránenie 
bezdôvodnému úhorovaniu pomôcť k značne vyššiemu ukladaniu uhlíka; 

81. je toho názoru, že optimalizovaná prax pri ukladaní a výťažnosti minerálnych hnojív 
môže značne prispieť k zníženiu emisií rajského plynu; v tejto súvislosti požaduje ďalej 
zosilňovať hnojenie organickou masou namiesto minerálnych hnojív; 

82. povzbudzuje ekonomické analýzy o hospodárnosti určitých regionálnych postupov pri 
pestovaní v zmenených klimatických podmienkach s cieľom poukázať na šance 
prispôsobenia a uľahčiť zmeny v obhospodarovaní krajiny a prechod na upravené 
plodiny;  
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83. požaduje, aby sa zintenzívňoval výskum a vývoj biotechnológií v šľachtení osiva 
a rastlín, v zelenej génovej technike a pre ochranu rastlín na realizáciu 
poľnohospodárskej politiky ochrany klímy; 

84. je toho názoru, že poľnohospodárska prax zohľadňujúca klímu si vyžaduje 
sprostredkovanie nových poznatkov v obhospodarovaní pôdy a že sa odborné 
vzdelávanie mladých poľnohospodárov musí zaoberať vplyvom zmeny klímy alebo 
významom klímy poľnohospodárskej výroby; 

85. požaduje, aby sa vo výrobe mlieka a mäsa preskúmali, a prípadne zlepšili kŕmne dávky, 
aby sa dosiahlo zníženie tvorby metánu v bachore prežúvavcov, bez toho, aby sa 
obmedzila produktivita; 

86. vidí v budovaní zariadení na výrobu bioplynu na účely získavania energie spracovaním 
hnojovice ekonomicky, ako aj ekologicky zmysluplný prínos k znižovaniu emisií metánu 
z chovu dobytka; 

Lesy 

87. je toho názoru, že budúca európska politika v oblasti klímy musí mať za cieľ tak 
zachovanie tropických dažďových lesov a zachovaných boreálnych lesov, ako aj 
starostlivosť a opätovné zalesňovanie európskeho lesa; 

88. je toho názoru, že na skutočné zníženie emisií by sa mal vyvinúť zo zabráneného ničenia 
lesov trvalý systém náhrad v lesníctve cez UNFCCC a požaduje vytvorenie jasného 
ekonomického stimulu pre zachovanie pralesov a veľkých lesných plôch prostredníctvom 
trvalo udržateľného používania, pričom úžitková hodnota je omnoho intenzívnejšie 
meraná podľa toho, ktoré „ekologické služby“ a sociálne funkcie celkovo sú 
poskytované; 

89. je toho názoru, že systém náhrad projektov CDM by sa mal v určitom rozsahu zachovať; 
požaduje, aby sa v rámci globálneho trhu CO2 poskytovali ekonomické stimuly 
predovšetkým tým krajinám, ktoré disponujú ešte veľkými prirodzenými lesmi; navrhuje, 
aby sa preskúmalo, či je pritom zmysluplné zamerať sa výlučne na tropické dažďové 
lesy; 

90. žiada EÚ, aby v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom stavali satelitné kontrolné 
systémy a potrebnú infraštruktúru k trvalému zachovaniu predovšetkým tropických lesov; 
nabáda k zriadeniu globálneho fondu zastrešeného Svetovou bankou na výstavbu 
kontrolných systémov; 

91. považuje úspech globálnych kontrolných systémov na ochranu lesov za zaručený len 
vtedy, ak možno paralelne vytvoriť a trvalo udržať potrebné inštitucionálne predpoklady 
a správno-technické zariadenia s kvalifikovaným personálom; 

92. poukazuje v tejto súvislosti aj na potrebu prostredníctvom kontrolných programov včas 
identifikovať v európskych lesoch eventuálne napadnutie škodcami a schopnosti zaviesť 
príslušné protiopatrenia na ochranu lesa; 
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93. je toho názoru, že národné inventáre lesov členských štátov sú dôležitým informačným 
zdrojom, aby sa mohol analyzovať celkový stav európskych lesov a ich význam ako 
zachytávačov CO2; žiada Komisiu, aby podporovala tvorbu a vyhodnotenie zistených 
údajov členskými štátmi; 

Ochrana pôdy 

94. odporúča rozšíriť vedecké činnosti zaoberajúce sa stavom pôdy, ako aj jeho kontrolu, aby 
bolo možné včas zasiahnuť proti erózii a strate využiteľných plôch; 

95. žiada členské štáty, aby zaviedli politiku ochrany pôdy prostredníctvom vhodných metód 
na spracovanie pôdy, ktorá zohľadní význam organických látok v pôde pre úrodnosť 
pôdy, schopnosť zadržiavať vodu a schopnosť fungovať ako zásobárne uhlíka;   

96. poukazuje v tejto súvislosti na význam prístupu založeného na ekologickom systéme 
na zabránenie a oslabenie erózie pôdy, tvorbe stepi alebo púšte, invázie cudzích druhov 
a požiarov; 

Vodné hospodárstvo 

97. je toho názoru, že strategické plánovanie a integrované hospodárenie s vodou, ktoré 
vychádzajú zo súčasnej a budúcej potreby vody, sú kľúčom k úspešnému zvládnutiu 
vplyvu zmeny klímy na dostupné vodné zdroje; 

98. je toho názoru, že integrované hospodárenie s vodou by malo obsahovať stratégie 
racionalizácie a obmedzenia spotreby vody, a malo by riešiť otázky potenciálneho 
zachytávania a ukladania dažďovej vody v prírodných a umelých rezervoároch, ako aj 
otázky rizika a následkov suchoty; 

99. žiada Komisiu, aby pri hospodárení s vodou prevzala dôležitú cezhraničnú koordinačnú 
úlohu, predovšetkým prostredníctvom tvorby sietí a financovania výskumu inovatívnych 
technológií odsoľovania, nových systémov zavlažovania a poľnohospodárskej a mestskej 
spotreby vody, ako aj prostredníctvom podpory pilotných projektov na znižovanie škôd 
v dôsledku sucha alebo záplav; 

Rybárstvo 

100. zdôrazňuje, že súčasné rybárske postupy dodatočne oslabujú odolnosť stavu rýb 
a morských živočíchov voči vplyvu zmeny klímy; 

101. zastáva rozhodne názor, že na zabezpečenie lepšieho a trvalejšieho hospodárenia 
s morskými oblasťami a zdrojmi je potrebný rozsiahly rámcový plán pre moria, 
stanovený v smernici o morskej stratégii; varuje, že európske morské chránené oblasti sa 
inak stanú poslednými oázami biologickej rozmanitosti v pustom a prázdnom oceáne;  

102. víta rozhodnutie Komisie zvýšiť odolnosť stavu rýb, ako aj celkového morského 
ekologického systému tým, že sa kvóty pre rybolov pre priemyselných rybárov budú 
sústrediť na trvalosť kritérií; 

103. zastáva názor, že zmeny v životnom prostredí spôsobené zmenou klímy môžu viesť 
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k tomu, že bude treba premiestniť akvakultúry, čo povedie k ekonomickým nevýhodám 
pre príslušné miesta; varuje však, že možnosť premiestniť akvakultúry je spojená 
s negatívnymi vplyvmi na postihnuté ekosystémy, a v tejto súvislosti vyžaduje záväzné 
odhady následkov; 

Nakladanie s odpadom a riadenie zdrojov 

104. uznáva hierarchiu odpadov ako leitmotív európskej politiky odpadov, avšak poukazuje na 
to, že z hľadiska ochrany klímy nie je rigidné dodržiavanie tejto hierarchie vždy 
bezpodmienečne prospešné; 

105. konštatuje, že zabránenie odpadom, napríklad prostredníctvom nižších nákladov na 
balenie, je najlepšou možnosťou zníženia emisií sektora zo zbierky odpadov; 

106. zdôrazňuje, že biologické predtriedenie, ako aj materiálna recyklácia značne prispievajú k 
zabráneniu priamym emisiám zo skládok; 

107. považuje zabránenie preprave odpadu na dlhé vzdialenosti za zmysluplné v záujme 
obmedzenia priamych emisií zo sektoru odpadov; je toho názoru, že cezhraničné 
premiestnenie odpadu v EÚ by preto malo byť obmedzené na regionálne priestory; je 
toho názoru, že export recyklovateľného materiálu za hranice územia EÚ by mal byť 
zastavený, aby sa zabránilovývozu emisií a aby sa zachovali cenné suroviny v EÚ; 

108. je toho názoru, že členské štáty by sa mali po vyradení na stredne dlhé obdobie úplne 
zrieknuť skládky netriedeného odpadu z domácností, pretože lepšie vyťaženie súčasných 
recyklačných systémov alebo stavba úplne nových systémov by mala zlepšiť celkovú 
úpravu odpadu a využiť existujúce potenciály pri znižovaní skleníkových plynov na 
základe súčasnej techniky; žiada v tejto súvislosti záväzné zachytávanie metánu na 
výrobu tepla na existujúcich skládkach; 

109. vidí v energetickom zhodnocovaní predtriedených odpadov s následnou kombinovanou 
výrobou tepla a energie pri striktných emisných kontrolách možnosť spätného získavania 
energie s vysokou mierou účinkov, ktoré sa môže spoľahlivo využívať na zníženie 
nepriamych emisií skleníkových plynov a ktoré nahrádza fosílne palivá; 

110. v kontexte rokovaní k dohode na obdobie po roku 2012 a zapojenia tretích štátov vidí 
v systematickom prenose európskych štandardov na úpravu odpadu možnosť spojiť ciele 
rozvojovej politiky – ako je lepšia ochrana ľudského zdravia a životného prostredia – 
s novými hospodárskymi možnosťami a pozitívnym príspevkom ku globálnej ochrane 
klímy; 

111. žiada Komisiu, aby preskúmala začlenenie sektora odpadu do obchodovania s emisiami 
a kompatibilitu projektov CDM; 

Adaptačné opatrenia 

112. pripomína svoje požiadavky vo vyššie uvedenom uznesení o Zelenej knihe Komisie 
s názvom Prispôsobení sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na 
úrovni EÚ, a očakáva výsledky verejného konzultačného procesu, ktoré Komisia ohlásila 
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na koniec roka 2008; 

113. zdôrazňuje v tejto súvislosti ešte raz, že zásada subsidiarity musí byť príslušne 
zohľadnená, pretože regionálne a miestne orgány Európy budú môcť lepšie reagovať 
politickými odpoveďami na svoje vlastné skúsenosti s následkami zmeny klímy; 

114. podčiarkuje opätovne potrebu koherentnosti a celkovej koordinácie adaptačných opatrení 
na úrovni EÚ, ako aj preskúmania eventuálnych synergií a opakuje požiadavku na 
vytvorenie rámca pre plánovanie adaptačných opatrení, ktorý by pokrýval celú EÚ; 

Zdravie 

115. zdôrazňuje koordinačnú úlohu EÚ, predovšetkým pri vytváraní systémov včasného 
varovania pre vlny horúčav, obdobia trvalej ľadovej pokrývky a záplav, ako aj pri 
zlepšení systematického získavania údajov o zdraví, chorobách, počasí a životnom 
prostredí; 

116. vyzdvihuje ako možné opatrenia posilnenie pripravenosti v prípade katastrof, verejného 
zdravotníctva a predchádzania núdzovým prípadom, podporu opatrení podporujúcich 
zdravie vo všetkých sektoroch, ako aj opatrenia na tvorbu povedomia, ako je osveta 
o novodobých ohrozeniach zdravia, výstražné upozornenia a konkrétne upozornenia 
o profylaxii expozície; 

Rast a zamestnanosť 

117. je toho názoru, že Európa má v celosvetovej súťaži hospodárstva s nízkymi emisiami 
vynikajúcu východiskovú pozíciu a že by mala túto situáciu využiť, aby podnietila 
inovačný posun, ktorý by v tom najužšom zmysle lisabonskej stratégie vytvoril nové a 
konkurencieschopné spoločnosti a pracoviská v oblasti čistých technológií; 

118. varuje pred tým, aby sa čiernymi víziami neprepásli ekonomické šance, ktoré ponúka 
zmena klímy a politické opatrenia na jej zmiernenie, a aby sa neprehrala globálna súťaž 
o účinnosť, inovácie, suroviny a technológie budúcnosti, ako aj trhy, 

119. je toho názoru, že potenciál rastu a zamestnania možno len vtedy úplne vyčerpať, ak sa 
súčasne umožní prístup k trhu a odstránia sa byrokratické prekážky pri použití 
dostupných technológií; 

120. vyzýva členské štáty, aby preskúmali súčasné predpisy a ich súlad s cieľmi politiky 
v oblasti klímy a aby vyvíjali mechanizmy stimulov, ktoré uľahčia prechod na spôsob 
hospodárstva s nízkou produkciou CO2, 

121. vyzýva sociálnych a tarifných partnerov v členských štátoch, aby spoločne vyvinuli 
ekonomické stratégie pre príslušný sektor, aby sa rozpoznali a strategicky vyčerpali 
existujúce potenciály, 

Podpora technológií budúcnosti 

122. je toho názoru, že treba zaviesť a zostaviť kombinovaný prístup znižovania emisií a od 
toho nezávislý proces technologickej obnovy v rámci integrovanej európskej politiky 
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v oblasti klímy na zaistenie zdrojov budúcich generácií, 

123. navrhuje, aby sa integrovaná európska politika v oblasti klímy zaoberala návrhmi 
základných mechanizmov stimulov a podporných opatrení, aby bolo možné zaviesť 
potrebnú technologickú obnovu, znížiť bežné náklady za drahé, ale nové technológie 
a v budúcnosti si určiť a dosiahnuť prísnejšie ciele zníženia, 

124. okrem toho navrhuje paralelné opatrenia, ako je účasť ekonómov, inžinierov a 
súkromného hospodárstva na inštitucionalizovanom a paralelnom postupe tzv. plus 
Kjótsky protokol, porovnateľné s úspešnou metódou montrealského protokolu na ochranu 
ozónovej vrstvy, 

125. žiada zriadenie európskeho fondu pre oblasť klímy alebo príslušných fondov v členských 
štátoch, ktoré by mali byť financované z výnosov aukcií systému obchodovania 
s emisiami, a vidí v tom možnosť vytvorenia kapitálovej rezervy na financovanie budúcej 
politiky v oblasti klímy, ktorej jednotlivé opatrenia a k nim potrebnú investíciu možno 
dnes plánovať len podmienene; 

126. navrhuje, aby sa táto kapitálová rezerva použila na kapitálovom trhu s cieľom umožniť 
spätný tok k hospodárskym aktérom a (re-)investícia do technológií budúcnosti a aby sa 
tak prenechalo trhu rozhodnutie o tom, ktoré technológie sa v budúcnosti budú používať 
na dosiahnutie strednodobých a dlhodobých cieľov ochrany klímy, namiesto toho, aby sa 
toto ustanovilo v zákone; 

127. podčiarkuje význam siedmeho rámcového programu pre výskum pre vývoj čistých 
foriem energie a žiada Radu a Komisiu, aby túto prioritu podporili aj v nasledovných 
rámcových programoch pre výskum; 

Inteligentné počítačové systémy a informačné a komunikačné technológie 

128. navrhuje nasledujúcim predsedníctvam, aby sa téma budúcnosti informačných 
a komunikačných technológií a ich význam pre zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie 
zmene klímy stali ťažiskom ich predsedníctva, 

129. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby podporovali skúšanie, validáciu, zavedenie a ďalšie 
šírenie počítačových metód a metód IKT na zlepšenie energetickej účinnosti – 
predovšetkým zlepšených elektrických sietí, energeticky optimalizovaných budov 
a inteligentného osvetlenia – v spolupráci s priemyslom, spotrebiteľmi, úradmi, vysokými 
školami a výskumnými zariadeniami; 

Financovanie a otázky rozpočtu 

130. je toho názoru, že EÚ by sa mala svojou finančnou politikou angažovať v kľúčových 
oblastiach podpora a vývoj technológií na boj proti zmene klímy a v rozvojovej pomoci 
týkajúcej sa klímy, ako aj na podporu cezhraničných adaptačných opatrení, zvyšovaní 
účinnosti a pomoci v prípade katastrofy – podľa princípu solidarity Únie; 

131. vyzýva Komisiu, aby vytvorila súpis všetkých súčasných nástrojov financovania a ich 
významu pre európske ciele ochrany klímy a aby na základe tohto auditu klímy 
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vypracovala návrhy pre budúci finančný rámec, aby bolo možné prispôsobiť rozpočtové 
riadky potrebným požiadavkam politiky v oblasti klímy; 

132. vyzýva Radu, aby sa zaoberala problematikou nepoužitých viazaných prostriedkov 
rozpočtu EÚ, aby tieto prostriedky prípadne poskytla na účely politiky v oblasti klímy; 

133. ako rozpočtový orgán, spoločne s Radou, navrhuje pripísať zmene klímy a opatreniam na 
jej zmiernenie v budúcom návrhu finančného výhľadu najvyššiu prioritu; 

Vzdelávanie, odborná príprava a tvorba povedomia 

134. vyzýva príslušné inštitúcie v členských štátoch, aby vytvárali nové profesijné profily 
a prispôsobovali praktické profesijné vzdelávanie, ako aj odborné učilištia a študijné 
zamerania na odborných vysokých školách a univerzitách špecifickým výzvam, ktoré pre 
zamestnanosť prináša zmena ekonomickej štruktúry, urýchlená zmenou klímy a jej 
následkami; 

135. považuje za naliehavo potrebné ešte omnoho silnejšie vnášať do každodenného 
povedomia občanov úsporu energií, energetickú účinnosť a používanie obnoviteľných 
zdrojov energií, a preto požaduje všeobecné a jednoduché normy účinnosti pre všetky 
oblasti každodenného života; 

136. vyzýva členské štáty, aby spoločne s dodávateľmi elektrickej energie nadviazali dialóg 
s občanmi, a tak presvedčili verejnú mienku o energetickej a klimaticko-politickej 
potrebe zvyšovania účinnosti prostredníctvom moderných elektrární na fosílne palivo 
a zároveň diskutovali aj o zachytávaní a ukladaní CO2 (CCS); 

137. poukazuje na úspešné projekty, napríklad „deň bez áut“ v rámci Európskeho týždňa 
mobility, a zdôrazňuje potrebu poskytovať občanom podnety na zamyslenie sa nad 
mestskou mobilitou, aby tak ako účastníci dopravy v mestách reflektovali svoje správanie 
a neobmedzovali pojem „individuálna mobilita“ len na využívanie vlastného auta, ale 
rozšírili ho o všetky formy individuálnej prepravy v mestách a aglomeráciách, ako je 
chôdza, bicyklovanie, spoločné využívanie jedného auta viacerými osobami (carsharing), 
spájanie sa na účely dopravy, taxislužba, verejná hromadná doprava; 

138. víta spojenie najväčších miest sveta v rámci skupiny C40, predovšetkým so zreteľom na 
možnosť vzájomnej výmeny a osvojenia si osvedčených miestnych opatrení s cieľom 
znížiť skleníkové plyny na globálnej úrovni; 

139. podčiarkuje predovšetkým potrebu informovať občanov na mieste, konzultovať s nimi 
a zapojiť ich do rozhodovacích procesov a povzbudzuje mestské centrá alebo 
aglomerácie, aby sa zamerali na špecifické ciele zníženia a realizovali ich 
prostredníctvom miestnych inovatívnych programov financovania; 

140. navrhuje miestnym a regionálnym korporáciám, okresom, mestským častiam alebo 
obciam, najmä však verejným zariadeniam, školám alebo zariadeniam na opateru detí 
a mládeže, zrealizovať „súťaže úspory energie“, aby sa posilnilo verejné povedomie o 
potenciáli úspory a aby sa zabezpečila účasť občanov a učebný prínos; 
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141. navrhuje Komisii, aby vyhlásila Európsky rok účinného využívania zdrojov, a tak na 
všetkých úrovniach politiky zvyšovala povedomie občanov o účinnom zaobchádzaní so 
zdrojmi, a aby využila zmenu klímy ako podnet na vedenie intenzívnych diskusií 
o dostupnosti zdrojov a zaobchádzaní s nimi; 

142. je toho názoru, že EÚ by mala upriamiť povedomie verejnosti na to, že prístup k dostatku 
pitnej vody nie je žiadnou samozrejmosťou, 

143. považuje reklamu a informácie o produktoch za dôležitý nástroj na to, aby si spotrebitelia 
väčšmi uvedomovali environmentálne náklady v súvislosti so spotrebným tovarom 
a zmenili spotrebiteľské správanie; varuje však pred tzv. greenwashingom (nekalými 
metódami PR) a vyzýva národné a európske priemyselné zväzy, aby vytvorili reklamný 
kódex pre svoje odvetvie na posúdenie zavádzajúcej reklamy a nepravdivých výpovedí o 
vplyve výrobkov na životné prostredie, ako aj dodržiavanie súčasných európskych 
reklamných predpisov; 

144. považuje za dôležité prezentovať v dialógu s občanmi a maloobchodnou sférou 
predovšetkým regionálne a sezónne produkty, pričom v prípade mäsových výrobkov 
treba uvádzať informáciu o použitom spôsobe výroby ako pomoc spotrebiteľom pri 
rozhodovaní a poukázať tak na klimatické dôsledky intenzívneho chovu dobytka; 

145. považuje nedostatočnú informovanosť obyvateľstva o opatreniach na boj proti zmene 
klímy za vážny problém; žiada preto EÚ, jej členské štáty, ako aj regionálne a komunálne 
úrady a zariadenia, aby skoncipovali a zrealizovali spoločne s tlačou, rozhlasom a on-line 
médiami celoeurópsku informačnú kampaň o príčinách a účinkoch zmeny klímy 
a nedostatku zdrojov, ktorej ťažisko by malo tkvieť v individuálnych možnostiach zmien 
správania sa v každodennom živote a ktorá by mala lepšie a všeobecne zrozumiteľnejšie 
predstaviť prácu európskych a národných orgánov v oblasti opatrení proti zmene klímy; 

146. víta iniciatívy veľkých spoločností plniť pri zapojení personálu a stredných dodávateľov 
vlastné podnikové ciele zníženia a propagovať prostredníctvom komunikačných stratégií 
na verejnosti trvalo udržateľné výrobné a spotrebiteľské vzory; povzbudzuje hospodárske 
zväzy v členských štátoch a na európskej úrovni, aby vyzdvihovali udržateľnú podnikovú 
prax ako osobitnú výhodu v rámci hospodárskej súťaže; 

2050 – Budúcnosť sa začína dnes 

147. zdôrazňuje nevyhnutnosť čeliť zmene klímy a jej následkom prostredníctvom politických 
opatrení na základe dlhodobej perspektívy a koherentne realizovať strategické 
rozhodnutia, na ktorých sa zakladá, a nepodriaďovať sa krátkodobým politickým cieľom; 

148. zdôrazňuje nevyhnutnosť nekapitulovať pred komplexnosťou problému zmeny klímy, ale 
s vizionárskym tvorivým odhodlaním a riadiacimi schopnosťami v politike, hospodárstve 
a spoločnosti reagovať na hospodárske, ekologické a sociálne výzvy, ktoré prináša 
súčasné prelomové obdobie v energetickej a klimatickej politike, premietajúce sa do 
úbytku nerastných surovín; 

149. vychádzajúc zo zakladajúcej myšlienky Európskej únie zdôrazňuje potrebu prijímať aj 
rozhodnutia z presvedčenia o ich potrebnosti a správnosti a chopiť sa jedinečnej šance 
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formovať strategickým konaním budúcnosť našej spoločnosti; 

o 

o o 

150. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisie a vládam 
a parlamentom členských štátov, ako aj sekretariátu UNFCCC s prosbou o preposlanie 
všetkým zmluvným stranám, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, a pozorovateľom uvedeným 
v dohode. 
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PRÍLOHA A: 
VÝBER K PRÁVNYM PREDPISOM EÚ S POZITÍVNYM PRÍSPEVKOM K ZMENE 

KLÍMY 

Platné právne predpisy: 
-  Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením 

dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov1 

- Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín2 a s tým súvisiace právne predpisy 

- Smernica Rady 93/12/EHS z 23. marca 1993 o obsahu síry v niektorých kvapalných 
palivách3 a s tým súvisiace právne predpisy 

 
- Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia4 a s tým súvisiace právne predpisy 
 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa 

kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
93/12/EHS5 a s tým súvisiace právne predpisy 

-  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva6 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení 
emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení 7 a s 
tým súvisiace právne predpisy 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o 
energetickej hospodárnosti budov8 

-  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení 
systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES 9 a s tým súvisiace právne predpisy 

-  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií 
s prítomnosťou nebezpečných látok10 

-  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, ktorou sa 

                                                 
1 Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1. 
2 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. 
3 Ú. v. ES L 74, 27.3.1993, s. 81. 
4 Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. 
5 Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58. 
6 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. 
7 Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1. 
8 Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 65. 
9 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32. 
10 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 97. 
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mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov1 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým 
sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie)2 

-  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca 
na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a 
doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES 
a 2000/55/ES 3 

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z 
klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 70/156/EHS a s tým súvisiace právne predpisy4  

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 
o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)5  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a 
úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe 
vozidiel a s tým súvisiace právne predpisy6  

  

 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004, s. 26-32. 
2 Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1. 
3 Ú. v. EÚ. L 191, 22.7.2005, s. 29. 
4 Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12. 
5 Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1. 
6 Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1. 
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Navrhnuté právne predpisy: 

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s 
emisnými kvótami skleníkových plynov (2008/0013 (COD)) 
(KOM(2008)16 v konečnom znení) 

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o úsilí členských štátov znížiť emisie 
skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2020 (2008/0014 (COD)) (KOM(2008)17 v konečnom 
znení) 

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o geologickom ukladaní oxidu 
uhličitého, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, smernice 
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenie (ES) č. 1013/2006 
{KOM(2008) 30 v konečnom znení} {SEK(2008) 54} {SEK(2008) 55} /* 
KOM/2008/0018 v konečnom znení - COD 2008/0015 */ (KOM(2008)18 v konečnom 
znení) 

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov {KOM(2008)30 v konečnom znení} {SEK(2008) 57} 
{SEK(2008) 85} /* KOM(2008)19 v konečnom znení - COD 2008/0016 */ 
(KOM(2008)19 v konečnom znení) 

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú výkonové 
emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu 
Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel/* KOM(2007)856 
v konečnom znení - COD 2007/0297 */ (KOM(2007)856 v konečnom znení) 
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PRÍLOHA B: 
UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU O ZMENÁCH KLÍMY A O ENERGII 

 
– Uznesenie zo 17. novembra 2004 o stratégii EÚ pre Konferenciu o zmenách klímy v 

Buenos Aires (COP-10)1, 

– Uznesenie z 13. januára 2005 o výsledku Konferencie o klimatických zmenách v Buenos 
Aires2, 

– Uznesenie z 12. mája 2005 o seminári vládnych expertov o klimatických zmenách3, 

– Uznesenie zo 16. novembra 2005 o víťazstve v zápase s globálnymi klimatickými 
zmenami4, 

– Uznesenie z 18. januára 2006 o klimatických zmenách5, 

– Uznesenie z 1. júna 2006 o energetickej účinnosti alebo menej znamená viac – Zelená 
kniha6, 

 
– Uznesenie zo 4. júla 2006 o obmedzení vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny,7 

– Uznesenie z 26. októbra 2006 o stratégii Európskej únie na konferenciu o klimatických 
zmenách v Nairobi (COP 12 a COP/MOP 2)8, 

– Uznesenie zo 14. decembra 2006 o európskej stratégii pre udržateľnú, 
konkurencieschopnú a bezpečnú energiu – Zelená kniha9 , 

– Uznesenie zo 14. februára 2007 o klimatických zmenách10, 

– Uznesenie z ... o vytvorení globálnej aliancie proti zmene klímy medzi Európskou úniou a 
chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy 
(2008/2131(INI))11,

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 210 E, 18.8.2005, s. 81. 
2 Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 144. 
3 Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 384. 
4 Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 120. 
5 Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 182. 
6 Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 273. 
7 Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 119. 
8 Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 439. 
9 Ú. v. EÚ C 317 E, 23.12.2006, s. 876. 
10 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 344. 
11  
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ODÔVODNENIE 
 

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete 
Mahatma Gandhi 

 
 
Využitie Dočasného výboru pre klimatické zmeny (CLIM) je odpoveďou a prínosom 
Európskeho parlamentu na výzvu spraviť zo zmeny klímy prioritu európskej a medzinárodnej 
agendy. Po rozhodnutí konferencie predsedov z 19. apríla 2007 navrhnúť parlamentu využitie 
Dočasného výboru pre klimatické zmeny a po rozhodnutí pléna z 25. apríla využiť taký 
Dočasný výbor realizoval zriadený Dočasný výbor pre klimatické zmeny svoje ustanovujúce 
zasadanie 22. mája 2007. Dňa 18. februára 2008 sa rozhodol Parlament predĺžiť mandát 
Dočasného výboru do 9. februára 2009. Dňa 21. mája 2008 prijalo plénum Priebežnú správu 
výboru CLIM o vedeckých faktoch zmeny klímy: Zistenia a odporúčania rozhodnutí. 
Predložená záverečná správa predkladá odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v 
oblasti ochrany klímy, na prípravu cesty k nízkouhlíkovému hospodárstvu a má za cieľ 
koordinovať celkové stanovisko EP týkajúce sa rokovaní o budúcej medzinárodnej dohode o 
zmene klímy.  
Správa bola vyhotovená na základe všetkých informácií získaných v priebehu činnosti výboru 
CLIM a vychádza z predpokladu, že medzičasom bude existovať fundovaný vedecký 
konsenzus o úlohe, ktorú zohrávajú emisie skleníkových plynov vo svetovej klíme, a že na 
základe predložených posúdení rizík vznikne naliehavá potreba konať.  
Autor správy je presvedčený o tom, že v boji proti zmene klímy neexistuje žiadna všeobecná 
kráľovská cesta, avšak že sa musíme postaviť klimaticko-politickej výzve po prvé len 
prostredníctvom dramatického zvýšenia efektivity a prostredníctvom zlepšeného manažmentu 
zdrojov; po druhé musíme byť pripravení aj kráčať po nových cestách. Pritom nejde 
o prirodzenú zmenu klímy alebo výkyvy, ale o zvýšenie celosvetovej priemernej teploty 
spôsobené človekom vyplývajúce zo životného štýlu, ktorý vedie k plytvaniu zdrojmi 
namiesto ich zachovávania, a tak nie je orientovaný na trvalo udržateľný vývoj, ktorý 
zodpovedá potrebám terajšej generácie bez toho, aby boli ohrozené možnosti budúcich 
generácií.  
 
Predložená záverečná správa je rozdelená na 23 tém:  
 
1. Klimaticko-politické zásady a usmernenia 
 
Klimaticko-politické zásady a usmernenia záverečnej správy Dočasného výboru pre 
klimatické zmeny vychádzajú zo stanoviska Európskeho parlamentu, ako to už bolo vyjadrené 
v 13 rezolúciách ku klimatickým zmenám v súčasnom 6. legislatívnom období. Pritom sa 
predovšetkým zdôrazňuje, že klimatické zmeny treba chápať ako horizontálnu politiku, ktorú 
treba zohľadňovať pri všetkých návrhoch právnych predpisov.  
V prvom rade sem patria dohodnuté a odvtedy viackrát potvrdené kľúčové ciele, ako je 
obmedzenie globálnej zmeny klímy na 2 °C, cieľ zníženia o 20 % do roku 2020 (alebo 30 %, 
pokiaľ sa zaviažu ostatné priemyselné krajiny k porovnateľným zníženiam emisií) alebo 60 –
80 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990. 
Vedúca úloha Európskej únie zakladajúca identitu v medzinárodnom boji proti celosvetovému 
otepľovaniu predstavuje záväzok voči občanom Európy nielen formulovať strednodobé a 
dlhodobé ciele na ochranu klímy, ale ich aj prostredníctvom politických opatrení predvídavo 
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realizovať, a vyžaduje, aby sa súčasné, avšak aj nasledujúce parlamentné zastúpenia a 
zástupcovia občanov Európy nechali týmito klimaticko-politickými zásadami viesť a aby 
nepoľavovali pri realizácii potrebných cieľov ochrany klímy. 
 
 
2. Medzinárodné dimenzie 
 
Rokovania k dohode na obdobie po roku 2012 na konferencii o klimatických zmenách 
v Kodani (COP 15) treba úspešne ukončiť koncom roku 2009, aby bolo možné zabrániť 
medzere medzi prvým a druhým záväzným obdobím. Medzinárodná angažovanosť je dôležitá 
aj preto, že zmena klímsy môže ďalej vyostrovať už existujúci potenciál konfliktu 
v medzinárodných vzťahoch, napríklad v dôsledku migrácie spôsobenej zmenou klímy, 
v dôsledku straty krajiny a hraničných sporov na základe záplav a ustupovania pobrežnej 
línie, ako aj v dôsledku konfliktu kvôli zdrojom na základe úbytku poľnohospodárskych 
úžitkových plôch alebo zvyšujúceho sa nedostatku vody. 
 
 
3. Energia 
 
Podľa World Energy Outlook z roku 2006 je ropa celosvetovo s približne 35 % 
najdôležitejším zdrojom energie pre primárnu spotrebu energie, nasleduje ju uhlie s 25 % a 
zemný plyn s 21 %. Spoľahlivé zdroje a predpovede poukazujú na značný nárast potreby 
energie vo svete a v Európe do roku 2020 a potom. Medzinárodná energetická agentúra tak do 
roku 2030 očakáva nárast svetovej potreby energie o minimálne 60 %. S tým v rastúcej miere 
súvisí aj distribučný problém, pretože rastúca potreba energie v rozvíjajúcich sa krajinách v 
nasledujúcich rokoch ešte vyostrí konkurenčnú situáciu okolo bezpečného prístupu k fosílnym 
zdrojom energie, a to predovšetkým aj preto, že obdobie lacnej fosílnej energie, ktorej je 
prebytok, sa blíži ku koncu. 
Pri uspokojení tejto rastúcej potreby čelí svetové spoločenstvo enormnej výzve. Vzhľadom na 
pribúdajúce obyvateľstvo sveta sa pritom zdá nepravdepodobné, že bude možné uspokojiť 
rastúcu potrebu energie v len zvyšovaním účinnosti. Preto rozhodnutia o investíciách v 
ďalších rokoch určia štruktúru energetického systému a energetického mixu pre budúce 
desaťročia.  
 
 
 
4. Biopalivá 
 
Súčasná politika v oblasti biopalív vyústila do konfliktu cieľov, ktorý je na jednej strane 
ovplyvnený nedostatkom potravín a zvyšovaním ich cien a na druhej strane rastúcou potrebou 
energie a hľadaním alternatívnych pohonných látok. Otázka trvalo udržateľnej politiky v 
oblasti biopalív sa stáva stále naliehavejšou a mala by sa orientovať na to, aby sa definovali 
tak kritériá trvalo udržateľného vývoja pre výrobu biopalív prvej generácie, ako aj aby sa 
podporoval neideologický vývoja druhej generácie. 
 
 
5. Energetická účinnosť 
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Predložené vedecké údaje hovoria jasnou rečou: 40 % konečnej spotreby energie pripadajá na 
sektor budov a tým 33 % všetkých emisií skleníkových plynov na zastavané prostredie. 
Sektor budov (obytné budovy, ako aj priemyselné a verejné nehnuteľnosti) tak má enormný a 
z hľadiska nákladov využiteľný potenciál znižovania CO2 prostredníctvom modernizácie 
tepelnej izolácie a vykurovacích, prípadne chladiacich systémov, elektrických prístrojov a 
vetracích zariadení. Centrálny význam má pritom predovšetkým otázka, aké stimuly možno 
vytvoriť, aby sa zaviedli tieto nevyhnutné rozsiahle modernizačné opatrenia. 
 
 
6. Mobilita a logistika 
 
Funkčné oddelenie rastu dopravy od všeobecného hospodárskeho rastu je síce kľúčovým 
cieľom dopravnej politiky EÚ, avšak dopyt po dopravných službách narástol silnejšie ako 
HDP a už tak vysoký podiel dopravných emisií na produkcii skleníkových plynov v EÚ ďalej 
rastie. V súčasnosti pripadá približne jedna tretina konečnej spotreby energie v EÚ na 
dopravu, pričom dopravný sektor je skoro úplne (na 97 %) závislý od palív na báze ropy 
(benzín a nafta).  
Mestská mobilita je na jednej strane priamo spojená s individuálnou kvalitou života, na druhej 
strane však práve individuálna doprava v mestách značne prispieva k emisiám skleníkových 
plynov a iným problémom životného prostredia, ako je znečisťovanie vzduchu a hluk. 
Namiesto toho, aby sa kvalita života mnohých občanov podporovala, je v dôsledku 
negatívnych zdravotných následkov čiastočne značne obmedzená. 
Ani tu nesmieme pred výzvami cúvnuť: koniec koncov aj dopravný sektor musí vyhovieť 
klimatickým cieľom EÚ, do roku 2020 znížiť emisie CO2 o minimálne 20 % oproti roku 1990 
a v tom istom časovom období zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %. Preto musíme spoločne 
zodpovedať otázku, ako môžeme zosúladiť európsky hospodársky a spoločenský model, ktorý 
sa zakladá na zabezpečení disponibility osôb  a tovaru pri uprednostnení časovej efektívnosti 
s potrebnou efektívnosťou zdrojov pre trvalo udržateľný vývoj. 
 
 
 
 
7. Cestovný ruch a kultúrne pamiatky 
 
Desatina všetkých svetových kultúrnych pamiatok alebo svetových kultúrnych krajín je podľa 
UNESCO ohrozená následkami zmeny klímy. V Európe je tým odvetvie turizmu ťažko 
postihnuté, pretože Európa je podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) 
najdôležitejším turistickým regiónom sveta a 55 % všetkých medzinárodných príchodov 
turistov pripadalo v roku 2006 na Európu. Zmena klímy môže spôsobiť, ako je známe, zmeny 
v prúde turistov, ktoré by znamenali značné ekonomické škody pre postihnuté dovolenkové 
regióny. 
 
 
8. Systém obchodovania s emisiami a priemyselné emisie 
 
Európska únia vytvorila svojím systémom obchodovania s emisiami jedinečný nástroj na 
dosiahnutie znižovania emisií pri maximálnej účinnosti. Prvý multinárodný obchod s 
emisnými právami vstúpil do platnosti 1. januára 2005. Ako prvý systém tohto druhu na 
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celom svete má pre našich medzinárodných partnerov predovšetkým vzorovú funkciu.  
Dňa 23. januára 2008 prezentovala Komisia EÚ návrh smernice pre modifikáciu systému 
obchodovania s emisiami. Pritom by sa mali pre určovanie ďalších cieľov znižovania pre 
obchodovanie s emisiami zohľadniť predovšetkým aj investičné cykly (disponibilita 
novodobých výrobných procesov, potreba kapitálu, časové komponenty). 
 
 
9. Zachytávanie a ukladanie CO2 (CCS) 
 
Medzinárodná energetická agentúra očakáva do roku 2030 nárast svetovej potreby energie 
minimálne o 60 %. Už dnes pochádza 24 % emisií CO2 štátov EÚ z uhoľných elektrární. 
Otázkou pritom ani tak nie je, ako možno naplánovať ústup od používania uhlia, avšak skôr 
ako možno zvládnuť prechod na čisté uhlie.  
Medzinárodný panel pre zmenu klímy OSN (IPCC) vyjadruje vo svojej špeciálnej správe o 
zachytávaní a ýkladaní CO2 „IPCC special report on carbon dioxide capture and storage“ 
(2005) názor, že technológia zachytávania a ukladania CO2 by mohla do konca storočia 
zabezpečiť okolo 15 až 55 % potrebného zníženia emisií skleníkových plynov a slúžiť ako 
doplnenie k budovaniu obnoviteľných energií. Ešte stále však prevažujú náklady a riziká nad 
ekonomickými výhodami. Samotné CCS spotrebuje napríklad energiu, preto potrebuje 
elektráreň s CCS o 10 až 40 percent viac primárnej energie, aby vyprodukovala rovnaké 
množstvo elektrického prúdu.  
Nevyjasnené sú aj otázky v súvislosti s ložiskami: CO2 možno uložiť v hĺbke minimálne 800 
metrov (kde prechádza plyn do kvázi kvapalného stavu) vo vyčerpaných alebo skoro 
prázdnych ropných alebo plynových poliach, v slaných horninových vrstvách alebo v 
hlbokých žilách slanej vody. Skúma sa aj možnosť ukladania CO2 v mineralizovanej forme. 
Existuje však zásadné riziko, že ložiská sa stanú netesnými a postupne z nich začnú unikať 
menšie alebo náhle aj väčšie množstvá CO2 do atmosféry. Okrem toho nie je každá pôda 
vhodná ako potenciálne úložisko. Napokon treba brať vážne aj možnú skepsu medzi 
obyvateľstvom alebo obavy pred aplikáciou zachytávania a ukladania CO2. Celkovo pôjde 
o to, aby sa z hľadiska technologickej neutrality prístupu EÚ diskutovalo o otázke CCS tak, 
aby sa dospelo k otvorenému výsledku. 
 
 
10. Poľnohospodárstvo a chov dobytka 
 
Zmena klímy stavia poľnohospodárstvo v Európe a na svete pred viacero rovnocenných 
výziev. Samotné poľnohospodárstvo musí predovšetkým znížiť emisie a vyvinúť adaptačné 
stratégie na meniace sa klimatické podmienky. Ako producent biomasy a materiálu pre 
biopalivá dodáva poľnohospodárstvo dôležité východiskové produkty pre obnoviteľné 
energetické nosiče. Okrem toho musí vyprodukovať dostatok potravín pre naďalej 
pribúdajúce obyvateľstvo sveta. Tu práve hrá rozhodujúcu úlohu aj chov dobytka. 
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prognózuje na rok 2050 nárast 
produkcie mäsa z terajších 229 miliónov na 465 miliónov ton a produkcie mlieka z 580 
miliónov na 1043 miliónov ton. Tým rastie odvetvie chovu dobytka silnejšie ako všetky 
ostatné oblasti poľnohospodárstva. Súčasne je chov dobytka v rámci celého reťazca tvorby 
hodnôt zodpovedný za 18 % emisií skleníkových plynov, a produkuje tak viac skleníkových 
plynov ako sektor dopravy! 
Zmeny v poľnohospodárskej praxi, európske právne predpisy pre oblasť životného prostredia, 
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ako aj najmladšie štrukturálne reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sa 
omnoho viac sústreďujú na trvalo udržateľný rozvoj, vedú bezpochybne nepriamo cez lepšie 
využitie disponibilných zdrojov k znižovaniu emisií. Avšak nesmieme ignorovať fakt, že v 
poľnohospodárstve chýbajú tak špecifické ciele ochrany klímy, ako aj systémy stimulov, 
ktoré by využívali už existujúce potenciály zmierňovania. Tak ako v iných sektoroch, získava 
moderná charakteristika tohto povolania s jasným klimaticko-politickým profilom stále viac 
na význame. Poľnohospodárska prax priateľská voči klíme si preto vyžaduje sprostredkovanie 
nových poznatkov v obhospodarovaní pôdy a profesijné vzdelávanie mladých ľudí sa musí 
intenzívnejšie zaoberať následkami zmeny klímy alebo významom poľnohospodárskej 
produkcie z hľadiska klímy, aby sa postavili výzve, ktorú prináša zmena klímy pre 
poľnohospodárstvo a chov dobytka. 
 
 
11. Lesy 
 
Niet pochýb o tom, že lesy majú veľkú hodnotu pre našu biosféru. Vyše 30 % celosvetovej 
zemskej masy je predsa pokrytej lesmi, v ktorých sa nachádza viac ako dve tretiny všetkých 
druhov žijúcich na Zemi. Okrem toho absorbujú lesy približne 30 % ročných emisií 
skleníkových plynov. Tak zohrávajú lesy dôležitú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy. 
Napriek tomu však nemajú ako celok, napriek ich početným funkciám v globálnom 
ekosystéme, žiadnu trhovú cenu. Navyše minimálne jedna tretina celosvetových lesov je už 
postihnutá následkami zmeny klímy. Celkovo ide o to, aby sme uznali ekoslužby a sociálne 
funkcie lesov alebo --trochu voľnejšie povedané: to, že les je niečo viac ako len súčet svojich 
stromov. 
 
 
 
12. Ochrana pôdy 
 
Pôda je najdôležitejším priestorovým podkladom pre hospodársku činnosť. Predovšetkým je 
základom pre výrobu 90 % všetkých ľudských potravín, celkového krmiva pre dobytok, 
všetkých textílií a všetkých palív. Európska pôda je následkom rastúcich a často 
protichodných nárokov zo skoro všetkých hospodárskych sektorov, medzi nimi 
poľnohospodárstva, domácností, priemyslu a remesla, dopravy a cestovného ruchu, vystavená 
omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým nezvratným škodám spôsobeným zastavaním a 
eróziou pôdy, klesajúcim obsahom organických látok, znečistením, zasolením, zhutnením, 
ochudobnením biologickej rozmanitosti pôdy, ako aj záplavami a zosuvmi pôdy. 
Vzniká jasná súvislosť medzi zmenou klímy, trvalo udržateľným vývojom, kvalitou životného 
prostredia a degradáciou pôdy. Pôda tiež trpí v dôsledku klimatických zmien, ktoré môžu 
priniesť ďalšiu degradáciu pôdy. Súčasne hrá pôda prostredníctvom dynamiky humusu 
dôležitú úlohu pri viazaní uhlíka z atmosféry. Organická pôdna substancia sa v dôsledku 
degradácie pôdy stráca (a s ňou aj organicky viazaný pôdny uhlík), a tým sa znižuje 
schopnosť pôdy fungovať ako nástroj ovplyvňujúci pokles množstva uhlíka. 
Preto musíme urobiť všetko pre to, aby sa etablovala politika ochrany pôdy prostredníctvom 
vhodných metód obrábania pôdy, ktorá zohľadňuje význam organických látok v pôde pre jej 
úrodnosť, schopnosť zadržiavať vodu a schopnosť fungovať ako úložisko uhlíka. 
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13. Vodné hospodárstvo 
 
Na základe negatívnych následkov zmeny klímy a na základe čiastočne nerozumného 
manažmentu vody nie je kvalita európskeho vodstva ani zďaleka uspokojivá. Kvalita vody je 
vystavená mimoriadnym nebezpečenstvám v dôsledku rôznorodých vplyvov, ako je napríklad 
vypúšťanie, emisie alebo úniky nebezpečných látok. Ľudské aktivity siahajú tak hlboko do 
štruktúry globálneho vodstva, že vodstvo sa takmer nemôže regenerovať. Predovšetkým však 
voda zohráva aj ústrednú úlohu v zmene klímy, pretože tak, ako podmieňuje procesy meniace 
klímu vo forme vody z topiaceho sa snehu, aj ona samotná podlieha zmene. Následky zmeny 
klímy na vodný režim môžu opäť vyvolať domino efekt a postihnúť rôzne sektory 
hospodárstva, ako napríklad poľnohospodárstvo (vyššia potreba zavlažovania), energetiku 
(klesanie potenciálu vodnej energie a nižšia dostupnosť chladiacej vody), ľudské zdravie 
(horšia kvalita vody), voľný čas a rekreácia (obmedzenia turizmu), rybárstvo a loďstvo, ako aj 
negatívne následky na už ohrozenú rôznorodosť druhov. 
Centrálnou výzvou, ktorej sa musíme postaviť, je otázka integrovaného vodného 
hospodárstva, ktoré vychádza zo súčasnej a budúcej potreby vody, a tým predstavuje kľúč 
k úspešnému zvládnutiu vplyvov zmeny klímy na disponibilné vodné zdroje. 
 
 
14. Rybárstvo 
 
Priemerná svetová teplota stúpla počas posledných sto rokov o ~0,6 °C, hladina mora o 0,17 
m. V tomto období sa ohriali tak systémy morskej vody, ako aj sladkovodné systémy o 0,04 
°C, zatiaľ čo povrchová teplota stúpla súčasne o 0,6 °C. 
Možno predpokladať, že zmena klímy prinesie so sebou dôležité zmeny pre morský rybolov a 
morskú akvakultúru Európskej únie. Okrem iného sa počíta s nárastom teploty a následne s 
nárastom morskej hladiny, so zmenou atlantickej termohalinnej cirkulácie, so zmenou 
salinity, ako aj geografickým šírením organizmov, s premiestnením populácie rýb, ako aj 
kvantitatívnym znížením rastlinného planktónu. Následne má meniaca sa klíma priamy vplyv 
na mieru prežitia, rozšírenie, fertilitu a správanie jednotlivých živočíchov, a tým aj na veľkosť 
a rozšírenie priemyselného stavu rýb.  
Preto potrebujeme rozsiahly rámcový plán pre moria, ako sa to predpokladá v smernici 
stratégie mora, aby sa zabezpečilo lepšie a trvalo udržateľnejšie hospodárenie morských 
oblastí a zdrojov. 
 
 
15. Manažment odpadu a zdrojov 
 
Náš manažment odpadu a zdrojov stojí pred úplne zásadnými výzvami: na jednej strane 
môžeme konštatovať, že európske právne predpisy v oblasti odpadu už prispeli k tomu, aby sa 
znížili netto emisie skleníkových plynov zo sektoru odpadu. Toto je istotne úspech. Musíme 
však, žiaľ, konštatovať, že množstvo odpadu napriek všetkým snahám neustále narastá. 
Prognózy pre budúcnosť sľubujú podobný trend: Európska agentúra pre životné prostredie 
(EUA) očakáva v rokoch 2005 až 2020 nárast množstva odpadu z domácností o 25 %. 
Napriek tomu predpovedá EUA značný pokles emisií zo sektoru odpadu o viac ako 80 % v 
porovnaní s obdobím neskorých osemdesiatych rokov. 
Preto musíme v záujme zabránenia priamych emisií zo skládok intenzívnejšie tlačiť na 
biologické predtriedenie, ako aj recykláciu materiálu. Okrem toho energetické zhodnocovanie 
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odpadu s následnou výrobou energie a tepla výrazne prispieva k zabráneniu nepriamych 
emisií tak, že nahrádza fosílne palivá na výrobu elektrického prúdu a tepla. Iste by bolo 
zmysluplné, ak by sa prísne aplikoval princíp vzdialenosti: malo by sa zabrániť transportu 
odpadu na dlhé vzdialenosti, aby sa obmedzili priame emisie zo sektoru odpadu. 
 
 
16. Adaptačné opatrenia 
 
Európsky parlament už zaujal k tejto téme stanovisko vo svojom uznesení z 10. apríla 2008 k 
Zelenej knihe Komisie o prispôsobení sa zmene klímy v Európe – možnostiach na 
uskutočnenie opatrení na úrovni EÚ((KOM(2007)354). Predložená záverečná správa 
Dočasného výboru pre klimatické zmeny znova vyzdvihuje potrebu koherencie a celkovej 
koordinácie adaptačných opatrení na úrovni EÚ a opakuje požiadavku rámca zahŕňajúceho 
celú EÚ pre plánovanie adaptačných opatrení, pričom treba náležite zohľadniť princíp 
subsidiarity, pretože regionálne a lokálne korporácie Európy tak budú môcť lepšie reagovať 
politickými odpoveďami na svoje vlastné skúsenosti. 
 
 
17. Zdravie 
 
Zmena klímy bude mať následky na ľudské zdravie tak v dôsledku zmeneného počasia (napr. 
intenzívnejšie a častejšie sa vyskytujúce extrémne počasie), ako aj bezprostredne v dôsledku 
zmien, ktoré sa týkajú kvality vody, vzduchu a stravy, ako aj ekosystémov, 
poľnohospodárstva, existenčných základov a infraštruktúr. WHO konštatuje, že klimatické 
podmienky ovplyvňujú tie choroby, ktoré sa prenášajú buď vodou, alebo prostredníctvom 
určitých vektorov, ako sú komáre. K tomu patria choroby ako hnačka, malária alebo 
ochorenia látkovej výmeny v dôsledku nedostatočnej výživy. Tým je postihnutá 
predovšetkým Afrika. Okrem toho má zmena klímy vplyv na uvoľňovanie alergénov a na 
zvýšené UV žiarenie.  
Podľa WHO zomiera ročne 150 000 ľudí na následky zmeny klímy, ďalších 5 miliónov z tejto 
príčiny každoročne ochorie. Obzvlášť priťažujúce sú nepriame následky v dôsledku záplav, 
vysušovania pôdy, neúrody, zmien fauny alebo flóry, ako aj deštrukcie v dôsledku počasia.  
Mimoriadna výzva, ktorej v tejto oblasti musíme čeliť, má dva aspekty. Na jednej strane 
musíme masívne posilniť naše zdravotné systémy, pretože tak možno niektoré zdravotné 
následky klimatických zmien držať v šachu. Na druhej strane si vyžadujú mnohé rôzne 
ohrozenia zdravia súvisiace so zmenou klímy aj príslušné preventívne opatrenia.  
 
 
18. Rast a zamestnanosť 
 
Európa má v celosvetových pretekoch o svetové hospodárstvo s najnižšími emisiami 
vynikajúcu východiskovú pozíciu. Preto by sme mali túto situáciu využiť, aby sme vyvolali 
inovačný posun, ktorý by v najlepšom význame Lisabonskej stratégie vytvoril nové a 
konkurencieschopné spoločnosti a pracovné miesta v oblasti čistých technológií. V tom je 
skutočná ekonomické šanca, ktorú ponúka zmena klímy a politické opatrenia pre jej 
zmierňovanie a ktorú by sme nemali maľovaním čerta na stenu premeškať.  
Preto by sme sa mali sústrediť na to, aby sme umožnili efektívnym, inovatívnym 
technológiám prístup na trh, aby sme odstránili byrokratické prekážky a súčasne vyvinuli 
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mechanizmy stimulov, ktoré uľahčujú prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu, aby sme 
v globálnej súťaži o efektívnosť, inovácie, suroviny a technológie budúcnosti, ako aj trhy 
využili všetky šance. 
 
 
19. Podpora technológií budúcnosti 
 
Zvyšovanie účinnosti je v boji proti zmene klímy potrebnou, avšak nie dostatočnou 
podmienkou. Samo zvyšovanie účinnosti totiž nemôže vyvolať technologickú revolúciu 
potrebnú na to, aby sme našli cestu zo slepej uhlíkovej uličky. 
Napriek tomu, že obchodovanie s emisiami je podstatným komponentom európskeho 
programu ochrany klímy, na to, aby sa znížili emisie skleníkových plynov prostredníctvom 
zvyšovania účinnosti, však budú pravdepodobne uprednostnené len tie technológie a procesy, 
ktoré už boli vyvinuté a sú zrelé pre trh. Týmto spôsobom sa nedosiahne ani zníženie 
nákladov na vývoj úplne nových, a preto aj drahších technológií, ani na preniknutie už 
vyvinutých technológií na trh, ktoré sú však nevyhnutné predovšetkým na splnenie 
dlhodobých cieľov ochrany klímy.  
Preto by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme vytvorili základné mechanizmy stimulov 
a podporné opatrenia, aby bolo možné zaviesť potrebnú technologickú obnovu, znížiť bežné 
náklady na drahé, ale nové technológie a v budúcnosti si určiť a dosiahnuť prísnejšie ciele 
zníženia. 
 
 
20. Inteligentné počítačové systémy a informačné a komunikačné technológie 
 
Sektor IKT spôsobuje v súčasnosti 2 % celosvetovej produkcie CO2. Toto odvetvie môže však 
znížiť nielen svoje vlastné emisie CO2, avšak predovšetkým vyvinúť inovatívne a energeticky 
účinne aplikácie pre celkové národné hospodárstvo. Nevyhnutné je preto silnejšie zameranie 
na vyskúšanie, validáciu, zavedenie a ďalšie šírenie počítačových metód a metód IKT na 
zlepšenie energetickej účinnosti.  
 
 
21. Financovanie a otázky rozpočtu 
 
Súčasný rozpočet EÚ je na dosiahnutie cieľov ochrany klímy nedostatočný. EÚ by sa však 
mala finančno-politicky angažovať v hlavných oblastiach podpory a vývoja technológií na boj 
proti zmene klímy a klimatickej rozvojovej pomoci, ako aj na podporu cezhraničných 
adaptačných opatrení, zvyšovania účinnosti a pomoci v prípade katastrof v súlade so zásadou 
solidarity Únie. Prvým krokom správnym smerom by bolo vytvorenie inventára všetkých 
súčasných nástrojov financovania a ich významu pre európske ciele ochrany klímy a na 
základe „auditu klímy“ vypracovať návrhy pre budúci finančný rámec, aby bolo možné 
prispôsobiť rozpočtové položky potrebným klimaticko-politickým požiadavkám. Okrem toho 
by sa mohli aj nepoužité účelovo viazané prostriedky rozpočtu EÚ v prípade potreby využiť 
na klimaticko-politické účely. 
 
22. Výchova, vzdelávanie a vytváranie povedomia 
 
Téma „energetická účinnosť“ by mala byť omnoho intenzívnejšie prítomná v našom 
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každodennom živote. Jednoduché a flexibilné normy účinnosti pre všetky oblasti 
každodenného života by mohli predstavovať prvý krok správnym smerom. Okrem toho by 
sme mali urýchlene prispôsobiť odborné vzdelávanie, ako aj učňovské školy a študijné 
programy na odborných vysokých školách a univerzitách špecifickým výzvam zmeny 
ekonomickej štruktúry, ktorú urýchľuje zmena klímy a jej následky. K tomu patrí aj 
vytváranie „klimaticko-relevantných charakteristík povolaní“. V predloženej záverečnej 
správe sa ako s možným opatrením pre tvorbu povedomia počíta okrem iného s európskym 
rokom účinnosti zdrojov, aby si občania uvedomili potrebu efektívneho zaobchádzania so 
zdrojmi a aby sa zmena klímy využila ako podnet pre vedenie intenzívnych rozhovorov 
o disponibilite zdrojov a zaobchádzaní s nimi.  
 
 
23. 2050 – Budúcnosť sa začína dnes 
 
Zmena klímy je globálnym problémom životného prostredia, ktorého príčiny sú štrukturálnej 
povahy. Príčina je istotne v neuváženom zaobchádzaní s našimi zdrojmi: Potreba zdrojov 
svetového obyvateľstva prevyšuje už dnes prirodzenú schopnosť regenerácie o jednu štvrtinu. 
Naším životným štýlom oberáme nasledujúce generácie o podstatu života. Preto sa zdá 
bezpodmienečne nevyhnutné čeliť zmene klímy a jej následkom pomocou politických 
opatrení na základe dlhodobej perspektívy a koherentne realizovať strategické rozhodnutia, na 
ktorých sa zakladá, a nepodriaďovať sa krátkodobým politickým cieľom.  
Trvalo udržateľný spôsob života pritom nebude možný bez prínosu hospodárstva, vedy, 
médií, organizovanej občianskej spoločnosti a občanov. Preto je dôležité nekapitulovať pred 
komplexnosťou problému. S vizionárskou tvorivou vôľou a kvalitami v oblasti riadenia 
v politike, hospodárstve a spoločnosti musíme reagovať na ekonomické, ekologické a sociálne 
výzvy, ktoré nám vytvára doba energetickej a klimaticko-politickej zmeny prejavujúca sa 
nedostatkom surovín. Stojíme pred výzvou, aby sme konali už dnes, pretože svojím dnešným 
konaním určujeme svoju budúcnosť. 

 
 
 
 

 
 



 

PR\728472SK.doc 43/67 PE407.892v01-00 

 SK 

ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
• Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30 

 Exchange of views with Commissioner Dimas 
 

• Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00 
 Discussion on COP 13 draft resolution 

 
• Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30  

1st thematic session: Climate impact of different levels of warming 
 

• Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30 
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament 

 
• Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30 

 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution 
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament 
 

• Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30 
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012 
 

• Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30 
 Vote on COP 13 draft resolution 

 
• Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007  

 Delegation visit to China 
 

• Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30  
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives 

 
• Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007 

EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia 

 
• Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30  

 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views  
 

• Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30  
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment 
 Consideration of draft resolution on adaptation 
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13 
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• Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30  

 Consideration of Florenz draft interim report 
 

• Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30  
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests 
 

• Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008 
 Delegation visit to India and Bangladesh 
 

• Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00  
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation  

 
• Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30  

5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level 

 
• Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30  

 Consideration of amendments to Florenz draft interim report 
 

• Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00 
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security 

 
• Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30  

 Vote on draft resolution on adaptation 
 

• Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30 
 Vote on Florenz draft interim report 

 
• Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008  

 Delegation visit to United States 
 

• Thursday, 29.05.2088,   
7th thematic session:  Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context  

 
• Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008 

Citizens' Agora on Climate Change 
 

• Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30   
• 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies 
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• Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30  
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions  
 First exchange of views without document on Florenz draft report 

 
• Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30 

 Second exchange of views without document on Florenz draft report 
 
• Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30  

 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 
Sustainable Development of France 

 
• Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30 

 First consideration of Florenz draft report  
 

• Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30 
 Second consideration of Florenz draft report  

 
• Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008  

 Delegation visit to Russia 
 

• Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30 
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas 

 
• Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc) 

 Consideration of amendments to Florenz draft report 
 

• Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30  
 Consideration of amendments to Florenz draft report 

 
• November STR (tbc) 

Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14 
 

• Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg) 
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development  

 
• Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30  

 Adoption of Florenz draft report 
 

• 10-12.12.2008  
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland 
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• Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc) 

 Exchange of views on outcome of COP 14 
 

*** 
 

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report 
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
 
1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30 
 
Theme leader: Vittorio Prodi 
 
Key-note speaker:  
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER 
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Experts: 
Prof. Dr. Richard LINDZEN  
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology 
 
Michel JARRAUD  
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland 
 
Prof. Javier MARTIN VIDE 
University of Barcelona 
 
Dr. Malte MEINSHAUSEN  
Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Dott.ssa Cristina SABBIONI  
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy 
 
Prof. Sir Brian HOSKINS   
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom  
 
Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE  
Vice-Chair of  IPCC Working Group II,  
Catholic University of Louvain, Belgium 
 
Prof. Dr. Robert WATSON 
School of Environmental Sciences,  
University of East Anglia, United Kingdom 
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30 
 
Theme leader: Satu Hassi 
 
Key-note speakers: 
John ASHTON 
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office 
 
Yvo DE BOER,  
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change 
 
Experts: 
H.E. Takekazu KAWAMURA  
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium 
 
H.E. C. Boyden GRAY  
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium  
 
Ronglai ZHONG 
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium 
 
Karsten NEUHOFF 
Faculty of Economics 
University of Cambridge 
 
Nick CAMPBELL 
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France 
 
Katherine WATTS 
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium 
 
Chris MOTTERSHEAD 
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom 
 
Andrei MARCU 
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium 
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30 
 
Theme leader: Philippe Busquin 
 
Key-note speakers: 
Prof. Carlo RUBBIA 
Nobel Prize for Physics 
 
Günter VERHEUGEN 
Vice-President of the European Commission 
 
Experts: 
Kevin ANDERSON,  
Professor, Tyndall Center, University of Manchester 
 
Stefan  MARCINOWSKI,  
Member of Board of Executive Directors, BASF AG 
 
Graeme SWEENEY,  
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell  
 
Bernard FROIS,  
CEA Grenoble 
 
Milan NITZSCHKE,  
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE) 
Solarworld  AG, Authorized Representative 
 
 
4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30 
 
Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines 
 
Key-note speaker: 
Kaveh ZAHEDI 
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator 
 
Experts: 
Dr. Franz FISCHLER 
President of Ecosocial Forum Europe  
 
Dr. Henning STEINFELD 
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO)  
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John LANCHBERY 
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds  
 
Prof. Riccardo PETRELLA 
International Committee for the World Contract on Water  
 
Prof. John A. DRACUP 
Professor at the University of California, Berkeley  
 
Prof. Seppo KELLOMAKI 
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu  
 
 
5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30 
 
Theme leader: Etelka Barsi-Pataky 
 
Experts: 
Gordon MCINNES 
Deputy Director, European Environment Agency 
 
Philippe EYDALEINE 
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM  
 
Matthias WISSMANN 
President of VDA 
 
Jos DINGS 
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment 
Christian AZAR 
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology 
 
Lars Göran JOSEFSSON 
CEO, Vattenfall  
 
Felix MATTHES 
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology)  
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00 
 
Theme leader: Justas Vincas Paleckis 
 
Key-note speaker: 
Dr. Rajendra K. PACHAURI  
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize 
laureate 
 
Experts: 
Prodipto GHOSH 
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India  
 
Rubens BORN 
Vitae Civilis, Brazil 
 
Amjad ABDULLA 
Environment Ministry, Maldives 
 
Frank ACKERMAN 
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University 
 
Tapani VAAHTORANTA  
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki 
 
 
7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30 
 
Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels 
 
Key-note speaker: 
Pascal LAMY 
Director-General of the World Trade Organisation 
 
Experts: 
Matthew STILWELL 
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development 
 
René VAN SLOTEN 
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council) 
 



 

PE407.892v01-00 52/67 PR\728472SK.doc 

SK 

Adam JACKSON 
Climate Change Director, Tesco 
 
John MONKS 
Secretary General, ETUC 
 
Michele DE NEVERS 
Senior Manager, Environment Department, World Bank 
 
Mike MATHIAS 
Chair, CONCORD Policy Forum 
 
 
8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday 
23 June 2008, 15:00 – 18:30 
 
Theme leader: Bairbre de Brún 
 
Key-note speaker: 
Ken LIVINGSTONE 
Former Mayor of London 
 
Experts: 
Frederic XIMENO I ROCA 
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña 
 
Mark HARBERS 
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder) 
 
Gösta GUSTAVSSON 
Vice Mayor of Linköping, Sweden 
 
Carin Ten Hage 
Director Programme "Planet Me" 
TNT  
 
Neil HARRIS 
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe 
 
Franco MIGLIETTA 
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze 
 

*** 
 
All documents related to the Thematic Sessions can be found on : 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM 



 

PR\728472SK.doc 53/67 PE407.892v01-00 

 SK 

ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE 

 

Place Date Chair of the Delegation 

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi 

EP-delegation 
to COP 13, 
Bali 

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras 

Delhi, India / 

Dhaka, 
Bangladesh 

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi 

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part) 

Washington, 
US 

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi 

Moscow, 
Russia 

29.09.-  01.10.2008 Tbc 

EP-delegation 
to COP 14, 
Poznan 

10.12.- 12.12.2008 Tbc 

 
 

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM  
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE 
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS 

 

Meeting  Date CLIM 
representatives 

EP-China Interparliamentary Meeting  

 

Bejing and Tibet, 

 23-29 June 2007 

Fiona HALL reported 
back to CLIM 

EP-South Africa interparliamentary 
meeting 

Strasbourg,  

5-6 September 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 

COP 8 to the UN Convention to combat 
desertification 

 

Madrid,  

11-14 September 2007 

Roberto 
MUSACCHIO, vice-
chairman, reported 
back to CLIM 

EP-China Interparliamentary Meeting  

 

Strasbourg, 

 26-27 September 2007 

Fiona HALL reported 
back to CLIM 

EP delegation for relations with India Brussels,  

21 November 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Karl-Heinz 
FLORENZ, rapporteur

EP-Canada interparliamentary meeting Brussels, 

22 November 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 
 

Baltic Sea Parliamentary Conference 
(BSPC), working group on energy and 
climate change 

Tallinn,  

5 February 2008 

Paul RÜBIG, EP 
representative in the 
working group 

EP-Mexico interparliamentary meeting Strasbourg, 

22 May 2008 

Karl-Heinz 
FLORENZ, rapporteur 

Elisa FERREIRA 

EP-US interparliamentary meeting 

  

Ljubljana, 

 24-26 May 2008 

Romana JORDAN 
CIZELJ to report back 
to CLIM 

EP-Japan interparliamentary meeting Brussels, 

3 June 2008 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Romana JORDAN 
CIZELJ 
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
 
 

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES  

Subject  Date Participants 

CLIM 1st thematic session 
Brussels,  

10 September  2007 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Vittorio PRODI, theme-leader 
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker 

Delegation visit to Bejing Bejing,  
7 November 2007 

Guido SACCONI, Chairman  

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation 

Adoption of resolution in view 
of COP 13  

Strasbourg,  

14 November 2007 

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13 
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur  
Satu HASSI, rapporteur on COP 
13 

CLIM 3rd thematic session 
Brussels,  

19 November  2007 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur  
Philippe BUSQUIN, theme-leader 
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker 
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In the context of the COP 13 Climate negotiations: 

 

Joint Press Conference with 
Commission 

 

Bali, 11 December 
2008  

Commissioner Dimas 
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13 
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 

 

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians 

Bali, 12 December 
2008 

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13 
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table  
 

Joint Press Conference with 
Council and Commission 

Bali, 15 December 
2008 

Statement read on behalf of 
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 

Delegation visit to Delhi 
 

Delhi,  
5 February 2008 

Guido SACCONI, Chairman  

Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation 

Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session  
Brussels,  

26 March  2008 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader 
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker 

Delegation visit to Washington Washington,  
30 April 2008 

Guido SACCONI, Chairman  

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Adoption of CLIM interim 
report 

Strasbourg,  
21 May 2008 

Guido SACCONI, Chairman 

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  
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CLIM 8th thematic session 
Brussels,  

23 June 2008 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader 
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker 

Presentation of results of 
Eurobarometer survey 

Brussels,  
11 September 2008 

Commissioner Wallström 

Guido SACCONI, Chairman 

Delegation visit to Moscow Moscow,  
1 October 2008 (tbc) Tbc 
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS 

Meeting  Date CLIM 
representatives 

Joint Parliamentary Meeting on climate 
change Brussels, 1-2 October 2007 

EP activity - 
several CLIM 
members 

Hearing and exchange of views with EU 
delegation of French National Assembly  Paris, 17 October 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 
Karl-Heinz 
FLORENZ, 
rapporteur  

Meeting of the Chairpersons of the 
committees responsible for energy and the 
environment from the national parliaments 
and the European Parliament organised by 
the Slovenian National Assembly 

Ljubljana,  

20-21 January 2008 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Joint Parliamentary Meeting on energy 
and sustainable development 

Strasbourg,  

20-21 November 2008 

EP activity - 
several CLIM 
members 

 
 

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS 

Informal Environment Council 
Ljubljana/Brdo 

10-12 April 2008 

Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM 

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman 

 
 

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES 

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya 

Barcelona,  
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman 
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY 

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008 

EP activity - several CLIM 
members 

International Expo 2008, 
European Day 

Zaragoza,  
5 September 2008 

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman 

 
 

OTHER ACTIVITIES 

Request for an Eurobarometer survey on 
Europeans´attitudes towards climate 
change 

to be delivered end of 
August 2008  

Request to the EP Bureau to ask the 
Secretary-General to look into the 
possibility of setting-up within the EP a 
scheme for emissions offsetting 

letter by CLIM Chairman 
of 31.3.2008  
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation 
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change 
By IEEP, 03/09/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631 
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed. 
 
Climate change legislation and initiatives at EU level 
By Copenhagen Economics, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835 
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states. 

 
Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy 
By Ecofys, 05/12/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491 
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change. 

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives 
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs 
By IEEP, 15/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998 
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles). 

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests 
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems 
By IEEP, 07/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073 
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health. 
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration 
By Goossens, Policy Dept. A 
(only internal; available upon request) 
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration. 
 

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level 
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future 
By IEEP, 15/02/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411 
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking.  

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security  
State of play of post-Bali negotiations 
By Ecofys, 15/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955 
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on 
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets. 

 

Engaging developing countries in climate change negotiations 
By IEEP, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148  
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures. 
 
Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation 
By Wuppertal Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911 
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and 
promote technology transfer and climate change-related projects.  
 
Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes 
By Wuppertal Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802 
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook. 
 
Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy 
By World Resources Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959 
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change. 
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context 
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices 
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551 
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices. 

 
Climate change financing in developing countries 
Compilation of briefing notes by several authors 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20 

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated 
budgets and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and 
effectiveness of the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for 
mainstreaming of adaptation and mitigation of climate change in development policies and 
programmes at EU and international level and for climate risk assessment and 
recommendations for improvement (EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms 
for mainstreaming of adaptation and mitigation into development projects on a national and 
local level and recommendations for improvement (recipient countries perspective) 

 

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies 
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use 
By Wuppertal Institute, 23/06/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN  
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use.  
 

Delegations 
China and climate change: Impacts and policy responses 
By Prof Ash, London University, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039 
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions. 
 
China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU 
By Prof. Holslag, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035 
This paper briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided. 
 
Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India 
Cooperation 
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208 
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts.  



 

PE407.892v01-00 66/67 PR\728472SK.doc 

SK 

Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh 
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195 
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined. 
 
Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy 
By World Resources Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959 
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change. 
 
Russia and climate change 
By IEEP, 15/09/08 
Study will be available by end of July 2008. 
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

Working Documents on Thematic Sessions 
No 1  on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader 
No 2  on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader 
No 3  on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader 
No 4  on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader 

No 5  on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader 

No 6  on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader 

No 7  on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders 

No 8  on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader 

 

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur 
No 9  on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy  
No 10  on water  
No 11  on fisheries  
No 12  on health 
No 13  on adaptation to the consequences of climate change 
No 14  on agriculture  
No 15  on livestock breeding 
No 16  on transport 
No 17  on forests 
No 18  on growth and employment  
No 19  on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) 
No 20  on soil protection 
No 21  on energy efficiency in the building sector 
No 22  on energy 
No 23  on financing and budgetary affairs 

 
*** 

 
All working documents can be found on:  
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM 


