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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Záväzok, ktorý prijala Európska únia, jej členské štáty a Island v rámci „zmeny z Dauhy“ 
s cieľom znížiť priemer ročných emisií skleníkových plynov v rokoch 2013 až 2020 na 80 % 
objemu východiskového roka, sa považuje za nedostatočný z hľadiska narastajúceho 
konsenzu, že pôvodcom globálneho otepľovania je človek. 

Spravodajca poznamenáva, že Spojené Štáty Kjótsky protokol nikdy neratifikovali, Kanada 
už nie je zmluvnou stranou a Japonsko, Nový Zéland a Ruská federácia si nevytýčili žiadny 
cieľ na druhé záväzné obdobie. Na vytvorenie dôvery počas medzinárodných rokovaní medzi 
rozvinutými a rozvojovými krajinami je preto veľmi dôležité, aby EÚ splnila svoje záväzky a 
zabezpečila kontinuitu záväzného medzinárodného právneho rámca.

Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti, dodatok z Dauhy zahŕňa pozitívne prvky, ako je 
napríklad automatická úprava cieľa zmluvnej strany, aby sa zabránilo nárastu emisií 
v porovnaní s ich priemerným objemom v minulosti, a skutočnosť, že dôjde k uľahčeniu 
procesu súvisiacemu s rastúcimi ambíciami krajín. Pozitívny je tiež konsenzus strán 
dohovoru, aby sa najneskôr do roku 2015 prijal dohodnutý výsledok, ktorý by mal právnu 
účinnosť v rámci dohovoru, bol by uplatniteľný na všetky strany a mal by vstúpiť do platnosti 
a vykonávať sa od roku 2020.

Spravodajca sa domnieva, že diplomatické riešenie problémov v oblasti zmeny klímy, ktoré 
zahŕňa hľadisko bezpečnosti klímy, by malo byť neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky 
EÚ a že záväzok k dodatku z Dauhy by mal figurovať medzi prioritami počas bilaterálnych 
schôdzí s tretími krajinami, predovšetkým v rámci všetkých vrcholných schôdzí so 
strategickými partnermi EÚ, ktorí ho ešte neprijali. 

***********

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor navrhol Parlamentu udeliť súhlas. 
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