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POSTUPOVÁ STRANA

Predsedníctvo spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ na schôdzi 29. novembra 
2009 poverilo v súlade s článkom 2 ods. 8 rokovacieho poriadku svoj Výbor pre hospodársky 
rozvoj, financie a obchod vypracovaním návrhu správy o situácii po rokovaní v Kodani 
v súvislosti s transferom technológií, novými technológiami a budovaním technických kapacít 
v krajinách AKT.   

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod na svojej schôdzi 11. februára 2009 a 27. 
marca 2010 vymenoval pani Marlene Malahoo Forte (Jamajka) a pán Joa Leinena 
za spoluspravodajcov. 

Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod preskúmal návrh správy na schôdzach, ktoré 
sa konali 29. septembra a 30. novembra 2010.

Na druhej schôdzi prijal priložený návrh uznesenia.

Na hlasovaní sa zúčastnili: ...

Uznesenie bolo predložené na schválenie …

NÁVRH UZNESENIA
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o situácii po rokovaní v Kodani v súvislosti s transferom technológií, novými technológiami 
a budovaním technických kapacít v krajinách AKT  

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ,

 so zreteľom na schôdzu v Kinshase (DRK) od 2. do 5. decembra. 2010,

 so zreteľom na článok 17 ods. 1 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), 
a najmä na jeho článok 4 ods. 5,

 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 Dohodu o partnerstve krajín AKT – EÚ podpísanú 23. júna 2000 v Cotonou, 
a najmä na druhú revíziu tejto dohody podpísanú medzi EÚ a radou AKT v júni 2010 
a na článok 32a (zmena klímy), 

 so zreteľom na správu Nicholasa Sterna s názvom Ekonomické aspekty zmeny klímy: 
Sternova revízia (Sternova správa) z roku 2006,

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

 so zreteľom na akčný plán z Bali (rozhodnutie 1/COP 13),

 so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 15) a 5. konferenciu 
zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(COP/MOP 5), ktoré sa konali v Kodani (Dánsko) od 7. do 18. decembra 2009, a so zreteľom 
na Kodanskú dohodu,

 so zreteľom na návrh textu o zintenzívnení aktivít v oblasti rozvoja a transferu technológií 
z 15. decembra 2009,  

 so zreteľom na globálnu alianciu EÚ proti zmene klímy a ustanovenia o rozšírenej spolupráci 
s rozvojovými krajinami v boji proti zmene klímy, 

 so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o výsledkoch konferencie o zmene klímy 
v Kodani (COP 15) z 10. februára 2010, 

 so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Medzinárodná politika 
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v oblasti klímy v období po rokovaní v Kodani: Nutnosť okamžitého konania v záujme 
oživenia celosvetového úsilia o ochranu klímy (KOM(2010) 86 konečné) z 9. marca 2010,

 so zreteľom na správu Rady o financovaní opatrení na riešenie zmeny klímy: financovanie 
urýchleného začatia činnosti z 11. mája 2010,

 so zreteľom na program AKT – EÚ o spolupráci v oblasti vedy a techniky, ktorý sa začal 
realizovať v júni 2008,

 so zreteľom na program o spolupráci medzi EÚ a Afrikou o obnoviteľných zdrojoch energie, 
ktorý by sa mal začať realizovať na konci roka 2010, 

 so zreteľom na spoločnú Deklaráciu AKT a EÚ o zmene klímy, ktorá bola prijatá na 35. 
schôdzi rady ministrov AKT – EÚ 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso), 

 so zreteľom na svoje uznesenie o finančných a hospodárskych dôsledkoch zmeny klímy 
v krajinách AKT prijaté 1. apríla 2010 na Tenerife,

 so zreteľom na budúcu konferenciu COP16, ktorá sa bude konať v Mexiku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodársky rozvoj, financie a obchod (AKT - EÚ/...),

A. keďže je nevyhnutné urýchliť výskum, rozvoj a transfer nízkouhlíkových technológií 
v krajinách AKT a EÚ s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na najviac 1,5 °C 
v porovnaní s hodnotami z predindustriálneho obdobia, vytvoriť nízkouhlíkové ekonomiky 
a prispôsobiť sa nepriaznivým účinkom zmeny klímy, 

B. keďže transfer technológií musí slúžiť na doplnenie a rozšírenie každého úsilia vrátane 
zmierňovania účinkov, vytvárania kapacít a prispôsobovania na celosvetovej úrovni 
v rámci boja proti zmene klímy, 

C. keďže krajiny AKT prispeli k zmene klímy najmenej, ale sú najviac vystavené 
nepriaznivým účinkom zmeny klímy; keďže rýchly rozvoj a transfer nízkouhlíkových 
technológií do štátov AKT by pomohol predchádzať dôsledkom globálneho otepľovania 
v týchto krajinách;

D. keďže rozvinuté krajiny v decembri 2010 v Kodani prisľúbili, že poskytnú „zvýšené, nové, 
doplnkové, predvídateľné a primerané financovanie“ v počiatočnej výške 30 miliárd 
dolárov v rokoch 2010 - 2012 a 100 miliárd dolárov do roku 20201 na podporu činností 
slúžiacich na zmierňovanie účinkov, prispôsobovanie sa zmene klímy, technický rozvoj, 
transfer technológií a na budovanie kapacít; keďže Európska únia sa zaviazala poskytnúť 
7,2 miliárd EUR okrem 30 miliárd dolárov na roky 2010 – 2012; 

E. keďže biomasa je hlavný zdroj energie v najmenej rozvinutých krajinách, ale jej nadmerné 
a neregulované využívanie nie je trvalo udržateľné a má veľké množstvo negatívnych 
účinkov na životné prostredie a zdravie ľudí;  

F. keďže rozšírenie decentralizovaného využívania obnoviteľných zdrojov energie v krajinách 
AKT by mohlo pomôcť znížiť chudobu a zlepšiť prístup k dodávkam energie, pričom by 
sa ponúkli lepšie podmienky pre rozvoj vidieka a ochranu lesov, a mohlo by mať priame 

                                               
1 Kodanská dohoda
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pozitívne účinky na zdravie ľudí a možnosti zamestnať sa; keďže v súčasnosti 
sa na investície do decentralizovaných dodávok obnoviteľných zdrojov energie zameriava 
len 0,2 % oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ (ODA), 

G. keďže by sa mali odstrániť všetky politické, inštitucionálne, finančné, informačné prekážky 
a prekážky týkajúce sa ľudských kapacít, ktoré bránia transferu nízkouhlíkových 
technológií do krajín AKT;

H. keďže nedostatky v oblasti technológií a inovácií v krajinách AKT sú často prezentované 
ako príznaky zlyhania trhu a nie ako ukazovatele potreby zlepšiť medzinárodnú spoluprácu 
v rozvoji technológií; 

1. zdôrazňuje, že zvýšenie úrovne inovácie, šírenia a transferu príslušných technológií 
a know-how do krajín AKT sú kľúčovými prvkami účinnej medzinárodnej reakcie 
na globálne výzvy týkajúce sa zmeny klímy; 

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek tomu, že rozvoj a transfer technológií 
na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej bol jeden zo stavebných kameňov 
akčného plánu z Bali a kľúčovým bodom pri rokovaniach OSN o zmene klímy v roku 2009 
v Kodani, COP 15 nedokázala vypracovať mechanizmus rozvoja, transferu a spolupráce 
pre ekologické technológie; 

3. domnieva sa, že úspešná medzinárodná dohoda o ochrane klímy si vyžaduje pevné 
inštitucionálne pravidlá a regulácie pre rozvoj a transfer technológií s cieľom uľahčiť 
verejné a súkromné investície v tejto oblasti; žiada preto COP 16, aby už teraz prijala 
osobitné rozhodnutia o budovaní technických kapacít a rozvoji a o transfere technológií 
a aby v tejto oblasti vychádzala z ustanovení rámcového dohovoru OSN o zmene klímy; 

4. zdôrazňuje, že technologický mechanizmus, ktorý COP 15 navrhla v Kodani, by sa mal 
ďalej rozvíjať v každom budúcom medzinárodnom rámci pre ochranu klímy; takisto 
vyzýva účastníkov rokovaní , aby zabezpečili, že sa vyčlení primeraný objem finančných 
prostriedkov v Kodanskom zelenom klimatickom fonde, najmä na rozvoj a transfer 
technológií s cieľom zabezpečiť účinnú realizáciu technologického mechanizmu; 

5. vyzýva rozvinuté krajiny , aby podporovali rozvoj a ďalšie posilňovanie inštitucionálnych, 
vedeckých, technických a ľudských kapacít a know-how v krajinách AKT a aby 
nasledovali príklad vedeckého a technologického programu AKT v záujme toho, aby tieto 
krajiny mohli preberať, prispôsobovať a rozvíjať nízkouhlíkové technológie; 

6. domnieva sa, že prístup k rozvoju nízkouhlíkových technológií by sa mal prijať ako verejná 
zodpovednosť v záujme uľahčenia ich šírenia; 

7. vyzýva rozvinuté krajiny, aby aktívne podporovali výskum a rozvoj v krajinách AKT 
s cieľom umožniť verejným a súkromným subjektom z rozvojových krajín zúčastňovať 
sa v pozícii majiteľov na rastúcom globálnom trhu s nízkouhlíkovými technológiami;   
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8. vyzýva krajiny AKT, aby vypracovali a realizovali národné inovačné stratégie pre zmenu 
klímy v súlade s ich vlastnými potrebami a politikami a aby takisto zohľadnili ich 
pozitívny účinok na oblasť zdravia, vzdelávania a zamestnanosti. 

9. zdôrazňuje význam vzájomne prospešnej spolupráce spoločností z rozvinutých krajín, 
orgánov verejného sektoru, výskumných inštitúcií s ich partnermi v štátoch AKT 
a podporuje vytváranie technických partnerstiev medzi nimi; požaduje zlepšenie 
informovanosti o existujúcich dohodách o spolupráci v oblasti transferu technológií 
a vypracovanie registra pre takéto činnosti a vytvorenie globálnej databázy licencií 
a osvedčených postupov;

10. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť klimatické technologické centrum a sieť1 s cieľom 
podporiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti kľúčových technológií a poskytnúť technickú 
pomoc, odbornú prípravu a budovať spoločné kapacity; 

11. pripomína význam spolupráce juh – juh, ktorá môže prispieť k technickej sebestačnosti 
a zabrániť tak možným konfliktom súvisiacim s právami duševného vlastníctva; 
povzbudzuje krajiny AKT, aby vytvárali regionálne platformy pre oblasť výskumu 
a rozvoja resp. siete súčasných domácich výskumných inštitúcií pre rozvoj technológií 
na boj proti zmene klímy, aby sa mohli spolupodieľať na zdrojoch a nákladoch v oblasti 
výskumu a rozvoja; 

12. naliehavo vyzýva EÚ a vlády krajín AKT, aby ďalej rozvíjali a zvyšovali objem 
poskytovaných finančných prostriedkov určených na výskum zmeny klímy na svojich 
univerzitách a vo výskumných strediskách a aby zlepšili vzájomné prepojenie v záujme 
hľadania spoločných riešení na spoločné problémy (napr. pri vývoji technológií na úsporu 
vody a jej opätovné využitie);

13. žiada, aby sa podporovali partnerstvá verejných a súkromných subjektov v oblasti 
technického výskumu, rozvoja a rozširovania výsledkov a vytvárali sa spoločné podniky 
medzi spoločnosťami z EÚ a krajín AKT; takisto vyzýva EÚ a členské štáty, aby poskytli 
finančnú a technickú pomoc pre investície v krajinách AKT v oblasti rozvoja a transferu 
technológií, pretože tieto investície stimulujú obchodnú spoluprácu; 

14. zdôrazňuje, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť rozvoju a transferu technológií 
spojených s energetickou oblasťou; domnieva sa, že oficiálna rozvojová pomoc by mala 
venovať zvýšenú pozornosť rozvoju technológií na zvyšovanie energetickej účinnosti 
a rozvoju decentralizovaných zdrojov obnoviteľných energií v krajinách AKT, v dôsledku 
čoho by sa následne znížila miera chudoby a zvýšili sa možnosti zamestnania; pripomína, 
že jadrová energia nie je riešením na zabezpečenie rozvoja nízkouhlíkových technológií; 

15. zdôrazňuje, že dohody o hospodárskom partnerstve by mali mať pozitívny účinok
na podporu šírenia technológií a rozširovanie inovačnej kapacity v regiónoch krajín AKT; 

                                               
1 Ako sa zdôrazňuje v návrhu textu o zintenzívnení aktivít v oblasti rozvoja a transferu technológií.
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16. poveruje svojich spolupredsedov, aby toto uznesenie postúpili Rade ministrov AKT – EÚ, 
Európskemu parlamentu, Európskej komisii, Africkej únii a sekretariátu pre Rámcový 
dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy.


