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Úvod

Pri medzinárodných rokovaniach o klíme boli ako základné prvky vytýčené štyri hlavné oblasti 
činnosti, konkrétne zmiernenie, prispôsobenie sa, finančné mechanizmy a inovácie a transfer 
technológií. Pokrok v každej z týchto štyroch hlavných oblastí je nevyhnutným predpokladom 
úspešného riešenia škodlivého vplyvu zmien klímy a prechodu k budúcnosti s nízkymi emisiami 
oxidu uhličitého. Rozšírenie inovácií, rozvoja a transferu čistých, udržateľných a účinných 
nízkouhlíkových technológií (LCT) do krajín AKT je preto kľúčovým prvkom každej 
medzinárodnej reakcie na zmenu klímy. Okrem toho môžu hospodársky udržateľné 
nízkouhlíkové energetické technológie prispieť k obnove a udržateľnosti svetového 
hospodárstva.

Prehlbovanie priepasti v oblasti inovácií medzi industrializovanými krajinami (v ktorých má 
výskum a rozvoj LCT najväčší podiel) a štádium rozvoja (v ktorom veľmi rýchlo narastá 
spotreba fosílnych palív) je nanešťastie ďalším dôkazom toho, že súčasné mechanizmy výskumu 
a rozvoja, ako aj transfer technológií sú mimoriadne neefektívne. Taktiež existuje množstvo 
prekážok – týkajúcich sa hospodárskych, inštitucionálnych, politických kapacít alebo ľudských 
zdrojov, čo v rozvíjajúcich sa krajinách obmedzuje rozvoj LCT a prístup k týmto technológiám. 
Preto musia vlády v rozvinutých aj v rozvojových krajinách zohrávať kľúčovú úlohu pri 
prekonávaní týchto prekážok a uľahčovaní transferu technológií, a to prostredníctvom 
národných, ako aj medzinárodných iniciatív. Napríklad jasne vymedzené a posilnené politiky 
vnútroštátne politiky v oblasti emisií CO2, vládne opatrenia podporujúce iniciatívy a siete v 
oblasti výskumu a rozvoja v radoch verejnosti a v súkromnom sektore, politická stabilita, ako aj 
stimulujúce hospodárske, sociálne a podnikateľské prostredie majú preto zásadný význam pre 
transfer nízkouhlíkových technológií do krajín AKT.

Napokon treba poznamenať, že ak má byť transfer technológií do krajín AKT udržateľný 
a úspešný, nemal by sa obmedzovať len na prenos LCT, ale musí byť spojený s transferom 
odborných znalostí a know-how na účely prevádzky a údržby zariadení a rozvoja príslušných 
technologických kapacít a ich budovania, ako aj rozvoja zručností. Len takto sa prijímajúcim 
krajinám umožní prevziať a osvojiť si poskytnuté znalosti a dokonca ďalej inovovať na základe 
týchto znalostí (a tiež zvládnuť technologické zmeny a trhovo zhodnotiť výsledky), čo by mohlo 
byť prínosné pre dlhodobý hospodársky rozvoj týchto krajín.

Výhody pre krajiny AKT vyplývajúce z rozvoja a transferu LCT 

Okrem znižovania emisií CO2 a boja proti zmene klímy, investície do nízkouhlíkových 
technológií a ich transfer do krajín AKT podporia hospodársky rast a udržateľný rozvoj. K 
výhodám, ktoré by mohol priniesť rozvoj a šírenie LCT, patrí tvorba nových pracovných miest, 
zvýšené možnosti zapájať sa do nových trhov a tvoriť nové príjmy, posilnenie celkovej 
hospodárskej konkurencieschopnosti krajín AKT, bezpečnosti ich dodávok energie a zníženie 
energetickej závislosti. Treba vyzdvihnúť význam decentralizovaných udržateľných čistých 
energetických technológií pre posilnenie miestnych spoločenstiev, ako aj ich celkový pozitívny 
dosah na zdravie, rozvoj vidieka a ochranu lesov. 
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Rozvoj a transfer technológií v Kodanskej dohode a nad jej rámec

V dôsledku jej veľmi veľkého významu v boji proti zmene klímy bola posilnená činnosť 
v oblasti rozvoja a transferu technológií na podporu zmiernenia a prispôsobenia sa jedným zo 
stavebných kameňov akčného plánu z Bali a kľúčovým bodom pri rokovaniach OSN o zmene 
klímy v roku 2009 v Kodani. Hoci celkový výsledok kodanského samitu o zmene klímy bol 
nanešťastie nepostačujúci a v tejto oblasti treba preto ešte odviesť kus práce, Kodanskou 
dohodou bol stanovený rámec činností v tejto oblasti:

1. jednoznačne sa vzala na vedomie kľúčová úloha technológií, tak pre prispôsobenie, ako aj pre 
zmiernenie. Taktiež sa zdôraznilo, že stratégia v oblasti nízkoemisného rozvoja je pre udržateľný 
rozvoj nevyhnutná.

2. Rozvinuté krajiny súhlasili s tým, že poskytnú zvýšené nové a dodatočné, plánovateľné 
a primerané prostriedky s cieľom umožniť a podporiť posilnenú činnosť v oblasti zmierňovania, 
... prispôsobenia, rozvoja a transferu technológií a budovania kapacít. Technológie na 
prispôsobenie a zmiernenie a na budovanie kapacít sú preto oprávnené získať z pôvodného 
objemu financií podiel vo výške 30 miliárd USD na obdobie 2010 – 2012 (príspevok EÚ vo 
výške 7,2 miliardy EUR), ako aj podiel v hodnote 100 miliárd z prostriedkov, ku ktorých 
mobilizácii do roku 2020 sa zaviazali rozvinuté krajiny. V dohode však nie je nijako 
špecifikované rozdelenie týchto zdrojov.

3. Uvádza sa v nej taktiež inštitucionálny rámec rozvoja a transferu technológií v rámci podpory 
činností krajín v oblasti prispôsobenia a zmierňovania, tzv. technologický mechanizmus, ktorý 
bude vychádzať zo záujmu jednotlivých krajín a bude založený na vnútroštátnych podmienkach 
a prioritách. 

Účastníci rokovaní zastupujúci jednotlivé krajiny okrem textu dohody predložili aj návrh 
dokumentu o zintenzívnení aktivít v oblasti rozvoja a transferu technológií z 15. decembra 2009.
Dúfajme, že časti tohto návrhu budú zapracované do právne záväzného rámca alebo prijaté ako 
osobitné rozhodnutia na najbližšej konferencii strán (COP) v Kankúne v decembri 2020. 
Navrhovaný text sa totiž bližšie zaoberá technologickým mechanizmom, ktorý bude pozostávať 
z výkonného výboru pre technológie (zodpovedného za umožnenie prístupu k technológiám, 
ktoré sú v rozvojových krajinách potrebné na prispôsobenie a zmiernenie; za posudzovanie 
finančných prostriedkov na rozvoj a transfer ekologických technológií; za rozvoj domácich 
kapacít rozvojových krajín a ich technológií; a budovanie kapacít v rozvojových krajinách ako 
stranách dohody), z klimatického technologického centra a siete (na posilnenie medzinárodnej 
spolupráce v oblasti kľúčových technológií). V dokumente je tiež stanovený cieľ dosiahnuť do 
roku 2012 aspoň dvojnásobné rozšírenie globálneho výskumu, rozvoja a demonštračných 
činností v energetickej oblasti a do roku 2020 zvýšiť jeho súčasnú úroveň štvornásobne.

Jednou z hlavných úloh rokujúcich účastníkov konferencie COP 16 je zaručiť, aby nová svetová 
štruktúra transferu technológií v oblasti zmeny klímy nepredstavovala záťaž a nebola 
byrokratická a aby boli k dispozícii primerané prostriedky na zaručenie jej účinnej realizácie. 
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Popri financovaní však ostalo ešte niekoľko ďalších otázok, ktoré treba riešiť v rámci rokovaní 
COP 16, napríklad štruktúra, rozsah a správa technologickej siete alebo spôsob prepojenia medzi 
technologickým mechanizmom a finančným mechanizmom uvedeným v dohode (tzv. 
Kodanským zeleným klimatickým fondom).

Všetky uvedené aspekty dokazujú, že riešenie zmeny klímy pre medzinárodné spoločenstvo 
znamená jedinečnú príležitosť oživiť diskusiu o rozvoji a transfere technológií prostredníctvom 
nových prístupov, riešení a partnerstiev, ktorú treba zakotviť v budúcej medzinárodnej dohode o 
ochrane klímy.

Niekoľko poznámok a odporúčaní

- Zmiernenie a prispôsobenie sa negatívnym vplyvom zmeny klímy si vyžaduje citeľne 
rýchlejšie tempo v oblasti výskumu, rozvoja a uplatňovania technológií, ktoré sú šetrné voči 
životnému prostrediu, 

- na uľahčenie transferu týchto technológií by bolo potrebné, aby sa k rozvoju klimaticky 
šetrných technológií začalo pristupovať ako k všeobecnej zodpovednosti,

- mali by sa odstrániť prekážky súvisiace s kapacitami v hospodárskej, inštitucionálnej a 
politickej oblasti a a s ľudskými zdrojmi, ktoré bránia rozvoju a transferu LCT do krajín 
AKT, na tento účel by rozvinuté krajiny mali podporiť posilnenie inštitucionálnych, 
technických a ľudských kapacít a know-how v krajinách AKT, aby tieto krajiny mohli 
prevziať a osvojiť si zodpovedajúce LCT,

- okrem transferu LCT z rozvinutých do rozvojových krajín zohráva kľúčovú úlohu aj 
globálny prístup podporujúci domáci výskum a rozvoj LCT v rozvojových krajinách, vďaka 
tomuto sa budú môcť krajiny AKT zapojiť do rastúceho svetového trhu s technológiami v 
oblasti zmeny klímy v úlohe poskytovateľov, a nebudú nútené nakupovať, prostredníctvom 
licencií alebo iným spôsobom získavať technológie vyrábané v rozvinutých krajinách,

- úspešná dohoda COP 16 si vyžaduje zahrnutie solídneho inštitucionálneho rámca pre transfer 
technológií aj po roku 2012, technologický mechanizmus, uvedený v Kodanskej dohode, by 
sa preto mal viac rozvinúť a mali by sa poskytnúť náležité prostriedky na zaručenie jeho 
efektívnej realizácie,

- vzhľadom na to, že – ako sa navrhuje v Kodanskej dohode – rozvoj a transfer technológií 
bude vychádzať zo záujmu jednotlivých krajín a bude založený na vnútroštátnych 
podmienkach a prioritách, každá krajina AKT by mala vypracovať a plniť národnú 
stratégiu/národný plán so zameraním na inovácie v oblasti zmeny klímy v závislosti podľa 
vlastných potrieb a politík,

- Osobitnú pozornosť treba venovať rozvoju a transferu technológií spojených s energiou do 
krajín AKT, najmä v súvislosti s energiou z obnoviteľných zdrojov. Bolo by potrebné 
vyčleniť na rozvoj energeticky účinných technológií v krajinách AKT viac prostriedkov v 
rámci rozvojovej pomoci a decentralizovať energiu z obnoviteľných zdrojov v týchto 
krajinách,

- súčasná spolupráca v oblasti technológií sa uskutočňuje predovšetkým na národnej, a nie na 
medzinárodnej úrovni, a spoločnosti a inštitúcie z rozvinutých a rozvojových krajín 
využívajú ani nie 2 % spoločných patentov, vzájomne prospešná spolupráca v oblasti LCT 
medzi spoločnosťami, verejným sektorom a výskumnými inštitúciami z rozvinutých krajín a 
ich partnerskými subjektmi v krajinách AKT je preto veľmi dôležitá,

- spolupráca medzi juhom a juhom vedúca k technologickej sebestačnosti je taktiež 
nevyhnutná, krajiny AKT by preto mali v oblasti výskumu a rozvoja vytvoriť regionálne 
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siete zahŕňajúce domáce výskumné inštitúcie zamerané na rozvoj technológií v oblasti zmeny 
klímy, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a spoločné zaťaženie nákladmi na 
infraštruktúru a vybavenie spojené s inováciou.


