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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva historickú zodpovednosť EÚ a ostatných hlavných producentov emisií 
skleníkových plynov voči rozvojovým krajinám a znevýhodneným skupinám ľudí, najmä 
ženám, ktoré sú hlavnými obeťami zmeny klímy; poukazuje na to, že je potrebné, aby EÚ 
obnovila svoje vedúce postavenie v medzinárodných rokovaniach o klíme s cieľom 
dosiahnuť, aby sa na zasadnutí strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených 
národov o zmene klímy (UNFCCC) v Paríži v roku 2015 dosiahla ambiciózna záväzná 
dohoda založená na spravodlivom rozdelení spoločného úsilia; zdôrazňuje, že na to, aby 
EÚ bola v tomto vedúcom postavení vierohodná, a na povzbudenie všetkých ostatných 
krajín, aby sa zaviazali znižovať emisie, musí EÚ najprv obnoviť svoje úsilie o zníženie 
vlastných emisií, pričom by sa mala zamerať na dosiahnutie cieľa zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2050, a to v hornej časti rozmedzia 80 – 95 %;

2. uznáva, že podľa najnovších vedeckých správ Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) sa časový rámec na globálne opatrenia rýchlo blíži ku koncu a náklady 
vyplývajúce z nečinnosti sú niekoľkokrát vyššie ako náklady na včasné opatrenia v oblasti 
klímy; vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že vplyv klímy môže viesť k zvráteniu 
nedávneho pokroku dosiahnutého pri plnení miléniových rozvojových cieľov, do roku 
2050 by mohol zvýšiť celosvetový hlad o 10 až 20 % a už teraz jeho následkom dochádza 
k úmrtiam a strate živobytia v najchudobnejších a najzraniteľnejších krajinách;

3. zdôrazňuje, že je potrebné prioritne zabezpečiť, aby rozvinuté krajiny najprv rýchlo znížili 
svoje vlastné emisie a poskytli potrebné finančné prostriedky rozvojovým krajinám 
na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie; varuje však pred použitím 
kompenzačných mechanizmov, ako je mechanizmus čistého rozvoja (CDM), keďže takéto 
mechanizmy sa nepreukázali ako účinné pri znižovaní emisií skleníkových plynov 
a odďaľujú nevyhnutnú štrukturálnu zmenu v hospodárstvach rozvinutých krajín;

4. uznáva medzinárodne dohodnutý cieľ v oblasti klímy udržať priemerné globálne 
otepľovanie na úrovni do 2 C v porovnaní s úrovňou v predindustriálnom období; 

5. vyzýva členské štáty, aby prijali tri záväzné ciele na rok 2030, t. j. obmedzenie emisií 
skleníkových plynov na najmenej 50 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990, najmenej 
40 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov a najmenej 30 % zvýšenie energetickej 
efektívnosti; pripomína, že energetická efektívnosť, ako aj využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie vedú k zníženiu emisií skleníkových plynov a tým prispievajú 
k dosiahnutiu cieľa EÚ v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov najmenej o 50 %;

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby postupne zrušili všetky dotácie a štátnu 
pomoc pre fosílne palivá a jadrovú energiu a aby dokončili vnútorný trh s elektrickou 
energiou spôsobom, ktorý bude mať priaznivý vplyv na oblasť energie z obnoviteľných 
zdrojov;
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7. zdôrazňuje potrebu znížiť uhlíkovú stopu odvetvia dopravy; v tejto súvislosti konštatuje, 
že niektoré biopalivá nespĺňajú očakávania, pokiaľ ide o znižovanie emisií skleníkových 
plynov a súperením o pôdu môžu prispieť k nárastu cien potravín a ohrozovať prístup 
miestnych a domorodých spoločenstiev v rozvojových krajinách k životne dôležitým 
zdrojom vrátane pôdy a vody; zastáva názor, že na zamedzenie negatívnym účinkom 
na právo na potraviny sa musia najneskôr do roku 2020 obmedziť a zrušiť verejné stimuly 
na výrobu biopalív z plodín (ako napríklad záväzný cieľ EÚ dosiahnuť v oblasti dopravy 
10 % energie z obnoviteľných zdrojov energie či dotácie); žiada najmä účinné opatrenia, 
ktorými sa zabráni škodlivým sociálnym a environmentálnym vplyvom produkcie 
biomasy určenej na výrobu energie pre európske trhy;

8. zdôrazňuje potrebu znížiť spotrebu energie v odvetví dopravy, keďže je pravdepodobné, 
že percentuálny cieľ týkajúci sa energie z obnoviteľných zdrojov bude čoraz ťažšie 
udržateľne dosiahnuť, ak celkový dopyt po energii v doprave naďalej porastie;

9. vyzdvihuje potrebu uviesť do súladu rozvojové ciele a ciele v oblasti zmeny klímy; 
zdôrazňuje, že zmena klímy ohrozuje schopnosť celých regiónov zabezpečiť si potravu, čo 
dokazuje prepojenosť cieľa odstránenia celosvetovej chudoby, ktorý je súčasťou procesu 
plnenia miléniových rozvojových cieľov, s procesom plnenia cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, ktorý sa začal na konferencii Rio+20; požaduje, aby sa oba tieto procesy spojili 
do jedného spoločného rámca na obdobie po roku 2015;

10. pripomína záväzky EÚ plynúce z Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov 
o zmene klímy, a to podporovať úsilie rozvojových krajín, najmä najmenej rozvinutých 
krajín, o zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej vplyvom, a posilniť odolnosť 
prostredníctvom budovania kapacít, investícií do výskumu, transferu technológií 
a príspevkov do Zeleného klimatického fondu, ktorý musí urýchlene začať v plnej miere 
fungovať;

11. zdôrazňuje, že financie zohrávajú v oblasti klímy zásadnú úlohu, pretože rozvojovým 
krajinám umožňujú prijímať ambiciózne opatrenia; preto trvá na tom, že je potrebné 
vybudovať ucelenú finančnú architektúru pre oblasť zmeny klímy; žiada, aby členské 
štáty do roku 2020 vyvinuli väčšie úsilie a pomohli splniť záväzok, ktorý prijali rozvinuté 
krajiny, a to poskytovať ročne najmenej 100 miliárd USD na financovanie opatrení 
v oblasti klímy, čím doplnia záväzok vynakladať 0,7 % HND ako oficiálnu rozvojovú 
pomoc;

12. vyzdvihuje skutočnosť, že v najmenej rozvinutých krajinách sú to ženy, ktoré nesú 
v odvetviach ohrozených zmenou klímy najviac zodpovednosti; zdôrazňuje význam 
a potrebu rodovej analýzy a začlenenia rodového hľadiska do všetkých akčných 
programov zameraných na zmiernenie zmeny klímy, prispôsobenie sa jej vplyvom a 
zníženie rizika katastrof, ktoré financujú EÚ alebo členské štáty;

13. zdôrazňuje potrebu zaoberať sa rastúcim vplyvom emisií z leteckej dopravy na zmenu 
klímy; preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ musela dočasne pozastaviť 
vykonávanie systému EÚ obchodovania s emisiami pre lety mimo EÚ; zdôrazňuje potrebu 
rozšíreného a lepšie fungujúceho systému obchodovania s emisiami, v rámci ktorého sa 
stanovia efektívne ciele v oblasti klímy a poskytnú účinné stimuly na znižovanie emisií 
skleníkových plynov, zabezpečí sa primeraná cena za CO2 a odzrkadlenie skutočných 
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nákladov fosílnych palív; zdôrazňuje, že celkové množstvo uhlíkových kreditov sa musí 
postupne znižovať, aby sa do roku 2050 dosiahla klimatická neutrálnosť; považuje 
za nevyhnutné zvýšiť financovanie opatrení v oblasti klímy a vyhradiť v rámci systému 
obchodovania s emisiami percentuálny podiel z výnosov z aukcií na financovanie opatrení 
v oblasti klímy v záujme úplne funkčného Zeleného klimatického fondu;

14. poznamenáva, že v najnovšej správe Európskej environmentálnej agentúry sa zistilo, že 
EÚ v rokoch 1990 až 2012 znížila svoje emisie o 18 %, čo sa približuje cieľu znížiť 
emisie do roku 2020 o 20 %; preto vyzýva európskych vedúcich predstaviteľov, aby 
súčasný cieľ v oblasti klímy na rok 2020 zvýšili na 30 % s cieľom zabrániť nečinnosti 
v období zostávajúcom do tohto roku.
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