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B6-0000/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o financovaní politiky v oblasti klímy

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 175 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na balík opatrení v oblasti klímy a energetiky, ktorý dňa 17. decembra 2008 
prijal Európsky parlament, najmä na stanovisko Európskeho parlamentu k návrhu 
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 plynov1, a na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady týkajúci sa 
úsilia členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky 
Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 20202,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadaní Európskej rady, ktoré sa konali v dňoch 
19. až 20. júna 2008 a 11. až 12. decembra 2008,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2009 s názvom 2050: budúcnosť sa začína 
dnes – odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ o zmene klímy3.

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. januára 2009 s názvom Na ceste ku komplexnej 
kodanskej dohode o zmene klímy (KOM(2009)0039),

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže v decembri 2009 sa majú v Kodani ukončiť rokovania o komplexnej medzinárodnej 
dohode o zmene klímy, ktorá by bola v súlade s cieľom obmedziť celosvetové zvýšenie 
teploty o menej než 2 °C,

B. keďže čoraz väčší počet vedcov dochádza k záveru, že zabránenie nebezpečnej zmene 
klímy si bude vyžadovať, aby sa úroveň skleníkových plynov v atmosfére stabilizovala 
na oveľa nižšej úrovni, ako sa v minulosti odporúčalo, to znamená na úrovni 350 ppmv 
ekvivalentu CO2, 

C. keďže rokovacie stanovisko Európskej únie sa dohodne na zasadaní Európskej rady v jari 
2009,

D. keďže Európska únia sa usiluje zohrávať vedúcu úlohu v boji proti globálnemu 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0610.
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0611.
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0000.
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otepľovaniu a plne podporuje rokovací proces zmluvných strán Rámcového dohovoru 
OSN o zmene klímy (UNFCCC),

E. keďže EÚ nedávno prijala balík legislatívnych opatrení v oblasti klímy a energetiky, 
ktorých cieľom je dosiahnuť do roku 2020 jednostranné zníženie emisií skleníkových 
plynov o 20 % oproti roku 1990 a ktoré obsahujú záväzok znížiť emisie skleníkových 
plynov o 30 %, pokiaľ sa v Kodani dosiahne dostatočne ambiciózna medzinárodná 
dohoda,

F. keďže dochádza k prudkému nárastu emisií v rozvojových krajinách, ktoré nedokážu 
znížiť ich úroveň bez značnej technickej a finančnej pomoci,

G. keďže systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EÚ ETS) môže slúžiť ako vzor pre rozvoj 
obchodovania s emisiami v iných rozvinutých krajinách a regiónoch, 

H. keďže obchodovanie s emisiami formou aukcie sa môže v budúcnosti stať zdrojom 
značných príjmov, ktoré by sa mohli použiť na financovanie opatrení na zmiernenie 
negatívnych vplyvov a prispôsobenie sa v rozvojových krajinách,

I. keďže podľa nedávnych odhadov predstavuje výška investícií potrebných na celosvetové 
znižovanie emisií do roku 2020 sumu 175 000 miliónov EUR, pričom vyše polovica 
týchto finančných prostriedkov by sa mala použiť v rozvojových krajinách,

1. zdôrazňuje, že Európska únia aj naďalej zohrávať vedúcu úlohu v medzinárodnej politike 
v oblasti klímy; 

2 vyzýva k tomu, aby sa EÚ aktívne zasadzovala za to, aby kodanská dohoda zohľadnila 
najnovšie vedecké správy o zmene klímy, zaväzovala k stabilizačným úrovniam 
a teplotným cieľom, ktoré zaručia, že sa s veľkou pravdepodobnosťou zabráni 
nebezpečnej zmene klímy, a aby povolila pravidelné revízie, ktoré budú zárukou súladu 
stanovených cieľov s najnovšími vedeckými poznatkami; víta návrhy Komisie v tejto 
oblasti;

3. poukazuje na skutočnosť, že zníženie emisií v rozvojových krajinách pod bežnú úroveň 
napomôže obmedziť zvýšenie priemernej globálnej teploty na oveľa nižšiu hodnotu než 
2ºC;

4. poukazuje na zodpovednosť priemyselných krajín poskytovať dostatočnú finančnú 
a technickú podporu rozvojovým krajinám, aby ich motivovali k prijatiu záväzkov 
znižovať svoje emisie skleníkových plynov, prispôsobovať sa dôsledkom zmeny klímy 
a znižovať emisie súvisiace s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesov; 

5. pripomína svoje vyššie uvedené uznesenie zo 4. februára 2009, a to najmä tie body, ktoré 
sa venujú medzinárodnému rozmeru a finančným a rozpočtovým otázkam;

6. vyjadruje svoje znepokojenie nad nepresnosťou údajov týkajúcich sa úrovne finančnej 
zodpovednosti EÚ, ktoré figurujú vo vyššie uvedenom oznámení Komisie; vyzýva 
Európsku radu, aby spolu so splnomocnením na rokovania v rámci konferencie v Kodani 
prijala konkrétne záväzky v oblasti financovania, ktoré by boli v súlade s celosvetovým 
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úsilím udržať úroveň zmeny klímy na hodnote 2 ºC; 

7. domnieva sa, že takéto finančné záväzky by mali zahŕňať sľub členských štátov, že väčšiu 
časť príjmov pochádzajúcich z aukčného predaja v rámci systému EÚ na obchodovanie 
s emisiami použijú na financovanie opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy 
a zmierňovanie jej negatívnych dôsledkov v rozvojových krajinách, ktoré ratifikujú 
medzinárodnú dohodu; 

8. zdôrazňuje, že povinné ciele by umožnili investorom lepšie posudzovať riziká a možnosti 
spojené so zmenou klímy a poskytli by im príležitosť zapojiť sa do projektov zameraných 
na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy; ďalej 
zdôrazňuje potrebu objasniť úlohu súkromného kapitálu v rámci potrebných investícií 
určených na dosiahnutie cieľov;

9. domnieva sa však, že je nevyhnutné prijať zrozumiteľnejší akčný plán týkajúci sa 
budúceho financovania politiky v oblasti klímy, ktorý by sa vzťahoval na všetky príslušné 
oblasti a zdroje financovania; domnieva sa, že vyššie uvedené oznámenie Komisie je 
vhodným východiskom pre túto činnosť, ale zdôrazňuje, že sa musí doplniť ďalšími jasne 
definovanými opatreniami; vyzýva Európsku radu, aby poverila Komisiu vypracovaním 
tohto akčného plánu vzhľadom na nadchádzajúce rokovania v Kodani;

10. zdôrazňuje, že používanie kompenzácií pre priemyselné krajiny na účel splnenia cieľa 
znížiť emisie skleníkových plynov nemôže tvoriť súčasť zodpovednosti rozvojových 
krajín za zníženie svojich emisií skleníkových plynov v rámci medzinárodnej dohody 
o zmene klímy; preto trvá na tom, aby sa v rámci budúcich mechanizmov kompenzácií 
stanovili prísnejšie kritériá kvality, ktoré by zabránili tomu, aby priemyselné krajiny 
ukracovali rozvojové krajiny o menej nákladné spôsoby znižovania emisií;

11. vyzýva Európsku radu, aby preskúmala zásadu povinných záväzkov priemyselných krajín 
zmierňovať negatívne vplyvy zmeny klímy v rozvojových krajinách, ktoré musia 
dodržiavať spolu s vlastným záväzkom znižovať svoje emisie; 

12. domnieva sa, že spoločný príspevok Európskej únie určený na prispôsobenie sa zmene 
klímy a zmierňovanie jej negatívnych dôsledkov v rozvojových krajinách by mal do roku 
2020 predstavovať približne sumu 25 000 miliónov EUR ročne;

13. je presvedčený, že vďaka vedúcej úlohe Európskej únie v poskytovaní finančnej 
a technickej pomoci rozvojovým krajinám sa výrazne zvýšia šance na úspech rokovaní 
v Kodani; domnieva sa, že vedúce postavenie Európskej únie z hľadiska financií 
uvedením konkrétnych čísel na rokovaniach je nevyhnutné tak pre získanie dostatočnej 
podpory domácej verejnosti, ako aj pre povzbudenie ostatných štátov Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby prispeli podobným spôsobom;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade, Komisii, 
vládam a parlamentom členských štátov, ako aj sekretariátu Rámcového dohovoru OSN 
o zmene klímy (UNFCCC) spolu s požiadavkou, aby toto uznesenie zaslal všetkým 
zmluvným stranám, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.
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