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POSTUPOVÁ STRANA

Na svojej schôdzi  ..... predsedníctvo Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v 
súlade s článkom 2 ods. 8 rokovacieho poriadku poverilo svoj Výbor pre hospodársky rozvoj, 
financie a obchod vypracovaním návrhu správy o finančných a hospodárskych následkoch 
zmeny klímy v krajinách AKT.

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod na schôdzi 28. novembra 2009 určil Butiho 
Manamelu (Južná Afrika) ako spravodajcu za AKT a Franka Engela ako spravodajcu za za EÚ.

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod preskúmal návrh správy na schôdzach, ktoré sa 
konali 27. januára a 27. marca 2010.

Na druhej schôdzi prijal priložený návrh uznesenia.

Na hlasovaní sa zúčastnili: ...

Uznesenie bolo predložené na schválenie …
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NÁVRH UZNESENIA

o finančných a hospodárskych následkoch zmeny klímy v krajinách AKT

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ,

— so zreteľom na svoju schôdzu na Tenerife (Španielsko) od 29. marca do 1. apríla 
2010,

— so zreteľom na článok 17 ods. 1 rokovacieho poriadku,

— so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, v ktorej sú 
vymedzené rozvojové ciele tisícročia (RCT) ako kritériá na odstránenie chudoby 
stanovené spoločne medzinárodným spoločenstvom,

— so zreteľom na Deklaráciu o začlenení otázok súvisiacich s prispôsobovaním sa 
zmene klímy do rozvojovej spolupráce, ktorú 4. apríla 2006 prijali ministri pre rozvoj 
a životné prostredie členských krajín OECD,

— so zreteľom na 4. hodnotiacu správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), 
ktorá bola zverejnená vo Valencii (Španielsko) 17. novembra 2007,

— so zreteľom na svoje uznesenie o potravinovej bezpečnosti v krajinách AKT a úlohe 
spolupráce medzi krajinami AKT a EÚ, prijaté 20. marca 2008 v Ľubľane,

— so zreteľom na svoje uznesenie o sociálnych a environmentálnych dôsledkoch zmeny 
klímy v krajinách AKT, prijaté v Prahe 9. apríla 2009,

— so zreteľom na uznesenia prijaté 10. júla 2009 na samite skupiny G8 a na Fóre 
hlavných ekonomík o klíme a energetike v L´Aquile (Taliansko),

— so zreteľom na správu o rozvoji vo svete za rok 2010: Rozvoj a zmena klímy 
Svetovej banky vydanú vo Washingtone (USA) 15. septembra 2009,

— so zreteľom na svoje uznesenie o zmene klímy prijaté v Luande 2. decembra 2009,

— so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 10. a 11. decembra 2009, 

— so zreteľom na výsledky konferencie OSN o zmene klímy, ktorá sa konala v Kodani 
od 7. do 18. decembra 2009,

— so zreteľom na správu Výboru pre hospodársky rozvoj, financie a obchod (ACP-
EU/...),

A. keďže k zmenám svetovej klímy došlo počas histórie našej planéty už niekoľkokrát a sú 
prirodzeným fenoménom, avšak rýchlosť a rozsah v súčasnosti pozorovaného globálneho 
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otepľovania sú také markantné, že o jeho prepojení s ľudskou činnosťou už nemožno ďalej 
pochybovať;

B. keďže počas uplynulého storočia sa celková teplota povrchu Zeme zvýšila v priemere o 
0,74C a  panel IPCC predpokladá, že táto teplota stúpne o 1,1C až 6,4C v závislosti od 
možného priebehu zmeny klímy; 

C. keďže finančný a hospodársky dosah týchto zmien budú citeľné v mnohých oblastiach 
vrátane poľnohospodárskej a živočíšnej výroby, námornej činnosti, cestovného ruchu, 
fyzickej infraštruktúry a zdravotníckych služieb;

D. keďže existuje všeobecný konsenzus, že rozvojové krajiny sú najviac ohrozené zmenou 
klímy a že majú potenciál zredukovať či dokonca úplne zničiť celosvetový trend rozvoja 
tak, že zničia výrobný potenciál celého rozvojového sveta;

E. keďže nestabilné verejné financie a vysoká úroveň dlhu verejných financií, ktoré sú 
charakteristickými črtami rozvojových krajín, spôsobujú, že tieto krajiny sú náchylné 
podľahnúť exogénnym otrasom; keďže rozsiahla závislosť týchto krajín od produkcie v 
primárnom sektore, ktorý je hlavným zdrojom národných príjmov vedie k tomu, že sú 
zmenou klímy najviac ohrozené;

F. keďže na úrovni domácností zmena klímy povedie k zníženiu individuálnej finančnej, 
sociálnej a fyzickej bezpečnosti k zvýšeniu chudoby a nestability, pričom na makroúrovni 
zmena klímy veľmi pravdepodobne spôsobí vyššiu potrebu verejných výdavkov, a zároveň 
obmedzenie zdrojov vládnych príjmov;

G. keďže zmena klímy môže viesť k zvýšenému nedostatku zdrojov, akými sú orná pôda a 
pitná voda, čo spôsobí konflikty, neistotu a vlny migrácie, čím sa v rozvojovom svete zvýši 
nestabilita a následky sa prejavia aj na všeobecnej bezpečnosti rozvinutých krajín;

H. keďže hospodárske subjekty, ktoré dôsledne sledujú svoje vlastné záujmy na úkor svetovej 
klímy, miestneho životného prostredia a sociálneho blaha, sú len málokedy brané na 
zodpovednosť za škody, ktoré spôsobujú;

I. keďže v globalizovanom svete s globálnymi ziskami sa globálnou musí stať aj 
zodpovednosť obchodných spoločností rovnako ako povinnosť kompenzovať škody a 
straty,

1. berie na vedomie výsledky Konferencie OSN o zmene klímy, ktorá sa konala v Kodani od 
7. do 18. decembra 2009, ktorá dokázala, že hoci sa zhodneme na typoch problémov, 
horšie to je s dohodou o spôsoboch ich riešenia,

2. uznáva, že je potrebné zásadné všeobecné úsilie o obmedzenie globálneho otepľovania na 
takú úroveň, na akej možno riešiť jeho dosah prostredníctvom primeraných politík,

3. konštatuje, že medzi následkami zmeny klímy na rozvojové krajiny bude obmedzenie ich 
produkčného potenciálu, zníženie vývozu a vládnych príjmov, čo oslabí ich hospodárstva,



AP/100.642/A 6/7 DR\795765SK.doc

SK

4. vyzýva krajiny EÚ a AKT, aby preskúmali možnosti zdrojov ekologicky čistej energie a 
zhodnotili vplyv, ktorý môže mať ich výroba na dostupnosť a cenu základných potrieb 
vrátane jedla, ich vplyv na miestne obyvateľstvo vrátane na možnosti obživy a možnú 
migráciu a životaschopnosť celkového energetického výkonu alternatívnych zdrojov 
vzhľadom na energetické vstupy potrebné na ich výrobu,

5. vyzýva EÚ, aby uľahčila presun čistých technológií do krajín AKT, a aby, napríklad 
prostredníctvom vytvorenia energetickej iniciatívy EÚ – AKT, výskumu a vývoja, 
podporila rozvoj podobných technológií v samotných krajinách AKT,

6. zdôrazňuje, že je potrebné, aby súkromné hospodárske subjekty z krajín EÚ postupovali 
v rámci svojho pôsobenia v krajinách AKT spoločensky zodpovedným spôsobom, najmä 
pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a sídiel, v ktorých sú činné a od ktorých je 
miestne obyvateľstvo závislé,

7. požaduje, aby prostriedky na činnosti súvisiace s klímou doplnili dlhodobé záväzky darcov 
na úrovni oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a aby sa viedlo podrobné účtovníctvo s 
cieľom predchádzať tomu, že sa prostriedky z OSA zaúčtujú dvakrát, aby sa splnili kvóty 
na financovanie súvisiace so zmenou klímy,

8. vyhlasuje, že z dlhodobého hľadiska by sa sumy navrhované na samite uskutočnenom v 
Kodani a pri iných príležitostiach určené na boj proti následkom zmeny klímy v 
rozvojových krajinách neodvádzali len z verejných zdrojov EÚ, ale aj prostredníctvom 
povinných odvodov súkromných hospodárskych subjektov,

9. vyhlasuje, že prostriedky aktivované na zmiernenie najhorších následkov hospodárskej 
krízy, keď sa preniesla aj do reálnej ekonomiky, už dnes predstavujú absolútny strop 
záväzkov verejného financovania a verejného dlhu v EÚ, a preto sa musí popri zásade 
„znečisťovateľ platí“ zaviesť zásada „zodpovedný subjekt platí“,

10. pripomína závery Európskej rady z 10. a 11. decembra 2009, v ktorých sa stanovuje, že 
„Európska rada zdôrazňuje význam obnovenia ekonomickej a sociálnej zmluvy medzi 
finančnými inštitúciami a spoločnosťou, ktorej slúžia, a zabezpečenia toho, aby mali 
občania prospech v priaznivom období a boli chránení proti riziku“ a „Európska rada 
nabáda MMF, aby vo svojom preskúmaní zvážil celú škálu možností vrátane poistných 
poplatkov, fondov na ukončenie činnosti, podmienených kapitálových opatrení a poplatku 
za globálnu finančnú transakciu“,

11. zdôrazňuje, že prístup, ktorý si zvolila Európska rada, je vhodný nielen v období po 
svetovej finančnej a hospodárskej kríze a vzhľadom na subjekty, ktoré krízu spôsobili, ale 
rovnako aj vzhľadom na zdieľanie obrovského bremena uvaleného na svetové 
spoločenstvo a rozvojové krajiny, pokiaľ ide o financovanie zmierňovania následkov a 
prispôsobenie sa zmene klímy,

12. žiada, aby sa EÚ a tie členské štáty, ktoré sú jednotlivo členmi G20, zapojili do rokovaní s 
partnermi G20 a OECD a aby sa na všeobecnejšej úrovni v rámci svetových finančných 
inštitúcií snažili o dosiahnutie svetovej dohody o potrebe svetového cla, ktorého výsledok 
sa bude využívať jedine na účely boja proti najhorším následkom zmeny klímy,
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13. poveruje svojich spolupredsedov, aby toto uznesenie postúpili Rade ministrov AKT – EÚ, 
Európskemu parlamentu, Európskej komisii, predsedníctvu Rady EÚ a Africkej únii.


