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B7-0000/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ na kodanskú konferenciu o zmene 
klímy (COP 15)

Európsky parlament,

– so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

– so zreteľom na blížiacu sa 15. konferenciu zmluvných strán (COP 15) UNFCCC a 5. 
konferenciu zmluvných strán ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(COP/MOP 5), ktoré sa majú konať v Kodani (Dánsko) od 7. do 18. decembra 2009,

– so zreteľom na balík opatrení v oblasti klímy a energetiky, ktorý prijal Európsky 
parlament 17. decembra 2008, najmä na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom 
zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami 
skleníkových plynov1 a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. 
apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 20202,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa zmeny klímy, najmä na 
uznesenie zo 4. februára 2009 s názvom 2050: budúcnosť začína dnes – odporúčania pre 
budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti boja proti zmene klímy3 a z 11. marca 2009 o 
stratégii EÚ vo vzťahu ku komplexnej dohode o zmene klímy v Kodani a k poskytnutiu 
dostatočných finančných prostriedkov na politiku boja proti zmene klímy4,

– so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie ... pre Komisiu a Radu týkajúce sa stratégie 
na kodanskú konferenciu o zmene klímy (COP 15) (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-
0000/2009 – B7-0000/2009),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže rokovania o komplexnej medzinárodnej dohode o zmene klímy na obdobie po roku 
2012 sa majú ukončiť v Kodani v decembri 2009; keďže táto dohoda by mala byť v 
súlade s cieľom obmedziť globálne zvyšovanie celkovej priemernej ročnej teploty 
zemského povrchu na 2ºC nad hodnotu z obdobia pred industrializáciou (tzv. cieľ 2ºC),

B. keďže na splnenie cieľa 2°C je potrebné, aby priemyselné krajiny šli príkladom a 
významne znížili úroveň svojich emisií a aby k splneniu tohto cieľa prispeli aj rozvojové 
krajiny,

                                               
1 Ú. v. ES L 140, 5.6.2009, s. 63.
2 Ú. v. ES L 140, 5.6.2009, s. 136.
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0042.
4 Prijaté texty, P6_TA(2009)0121.
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C. keďže uskutočnenie potrebných činností na zmiernenie následkov zmeny klímy a na 
prispôsobenie sa tejto zmene v rozvojových krajinách si vyžaduje výrazné zvýšenie 
finančných zdrojov, je potrebné vyčleniť také finančné prostriedky, aby bolo možné 
riešiť problém zmeny klímy v podobnom rozsahu, v akom to bolo potrebné na riešenie 
súčasnej finančnej krízy,

D. keďže EÚ schválila uvedený balík v oblasti klímy a energetiky pozostávajúci 
z legislatívnych opatrení na jednostranné 20 % zníženie emisií skleníkových plynov 
v porovnaní s úrovňami z roku 1990 do roku 2020, a tiež záväzok zvýšiť objem až na 
30 % v prípade dosiahnutia dostatočne ambicióznej a zaväzujúcej medzinárodnej dohody 
v Kodani,

1. vyzýva EÚ, aby vystupovala jednotne a udržala si tak vedúcu úlohu počas rokovaní na 
COP 15 a aby v diskusiách s medzinárodnými partnermi nezľavila z vysokých ambícií 
zameraných na dosiahnutie ambicióznej medzinárodnej dohody v Kodani, v súlade s 
najnovším vedeckým pokrokom a s ohľadom na cieľ 2 ºC;

Záväzky v oblasti znižovania emisií

2. zdôrazňuje, že medzinárodná dohoda by mala vychádzať zo zásady „spoločnej, ale 
rozdielnej zodpovednosti“, pričom priemyselné krajiny by mali zaujať vedúce postavenie 
pri znižovaní svojich emisií, zatiaľ čo rozvojové krajiny a krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim 
hospodárstvom, predovšetkým Čína, India a Brazília, by sa mali v súlade s akčným 
plánom z Bali tiež zaviazať k prijatiu primeraných vnútroštátnych zmierňujúcich opatrení 
v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, pričom ich priemyselné krajiny podporia 
merateľným, preukázateľným a overiteľným spôsobom a ktorých existenciu im umožnia 
prostredníctvom technológií, financovania a budovania kapacít;

3. pripomína, že medzinárodná dohoda by mala zabezpečiť globálne zníženie emisií 
skleníkových plynov v priemyselných krajinách v hornej hranici rozmedzia 25 – 40 % 
v roku 2020 v porovnaní s rokom 1990, tak ako to odporúča štvrtá hodnotiaca správa 
Medzivládneho panelu o zmene klímy, a vyzýva, aby sa tieto zníženia týkali domácich 
emisií; pripomína, že dlhodobý cieľ znižovania emisií by sa pre EÚ a ďalšie priemyselné 
krajiny mal stanoviť aspoň na hodnotu 80 % v roku 2050 v porovnaní s rokom 1990;

4. ďalej pripomína svoje odporúčanie, aby sa niektoré zásady prijaté v rámci klimatického a 
energetického balíku použili ako vzor medzinárodnej dohody, najmä záväzný lineárny 
smer pre záväzky priemyselných krajín, diferenciácia na základe overených emisií 
a posilnený režim súladu s faktorom ich ročného znižovania;

Financovanie

5. zdôrazňuje, že kodanská dohoda by mohla priniesť potrebný impulz na presadenie novej 
ekologickej dohody (Green New Deal), ktorá by posilnila hospodársky rast, podporila 
ekologické technológie a zabezpečila nové pracovné miesta v priemyselných, ako aj a 
v rozvojových štátoch; uznáva, že počiatočnými investíciami verejného sektora do 
ekologickej energetickej infraštruktúry a s tým súvisiaceho výskumu a vývoja sa znížia 
náklady;
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6. zdôrazňuje, že všetky krajiny začnú k riešeniu klimatického problému pristupovať 
aktívne až vtedy, keď sa rozvojovým krajinám podarí dosiahnuť udržateľný hospodársky 
rast. vyzýva preto k uplatňovaniu skutočne integrovaných politických riešení problémov 
rozvoja a klímy;

7. zdôrazňuje, že priemyselné štáty majú zodpovednosť za to, aby poskytovali dostatočnú, 
trvalo udržateľnú a predvídateľnú finančnú a technickú podporu rozvojovým štátom, 
vďaka ktorej sa budú môcť zaviazať znižovať svoje emisie skleníkových plynov, 
prispôsobovať sa dôsledkom zmeny klímy a znižovať emisie súvisiace s odlesňovaním 
a zhoršovaním kvality lesov, ako aj zlepšovať budovanie kapacít v záujme splnenia 
záväzkov vyplývajúcich z budúcej medzinárodnej dohody o zmene klímy; trvá na tom, že 
takéto záväzky musia umožňovať predvídateľné financovanie mechanizmov vytvorených 
v rámci UNFCCC, ktoré sú doplnkom oficiálnej rozvojovej pomoci a sú nezávislé od 
ročných rozpočtových postupov v členských štátoch;

8. pripomína, že spoločný príspevok EÚ pre rozvojové štáty a ich úsilie zmierňovať vplyvy 
zmeny klímy a ich potreby v oblasti prispôsobovania sa tejto zmene by do roku 2020 
nemal byť pod úrovňou 30 000 miliónov EUR ročne, pričom táto suma sa môže 
v dôsledku nových poznatkov o závažnosti zmeny klímy a rozsahu s ňou spojených 
nákladov ešte zvýšiť;

9. zdôrazňuje, že významná časť príjmov získaných z obchodovania s certifikátmi 
prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) vrátane aukcií v 
oblasti leteckej a námornej dopravy by sa mala vyčleniť pre rozvojové krajiny, aby boli 
schopné bojovať proti zmene klímy a prispôsobovať sa jej následkom;

10. zdôrazňuje, že na to, aby sa finančné prevody využívali udržateľným spôsobom, treba 
uplatniť skúsenosti z rozvojovej politiky a zavedené princípy, napríklad princíp „dobrej 
správy“;

11. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby posilňovali svoje existujúce partnerstvá s rozvojovými 
krajinami v oblasti klímy a aby nadväzovali nové partnerstvá tam, kde zatiaľ neexistujú, 
pričom by mali poskytovať výrazne vyššiu finančnú podporu na vývoj a prenos 
technológií, Dohodu o aspektoch práv duševného vlastníctva a budovanie 
inštitucionálnych kapacít;

Globálny trh s emisiami

12. zdôrazňuje, že trhové riešenia, vrátane budovania globálneho trhu s emisiami 
prostredníctvom mechanizmov „stanoviť emisné kvóty a obchodovať s emisiami“ (cap 
and trade) alebo daňových mechanizmov v rozvojových krajinách, nie sú pre rozvojové 
krajiny v blízkej budúcnosti riešením, a preto vyzýva EÚ a jej partnerov vo svete, aby 
našli čo najúčinnejší spôsob podpory budúcich prepojení medzi EU ETS a regionálnymi a 
federálnymi systémami obchodovania v USA a v iných krajinách, čo by mohlo priniesť 
viac možností, pokiaľ ide o znižovanie emisií, rozšírenie trhu a zvýšenie likvidity a v 
konečnom dôsledku viesť k účinnejšiemu rozdeľovaniu zdrojov;

13. víta tzv. mechanizmus čistého rozvoja (CDM), zriadený Kjótskym protokolom, ako 
príležitosť na zapojenie rozvojových krajín do trhu s emisiami a na ich vybavenie 
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modernými a účinnými technológiami; zdôrazňuje však, že využívanie kompenzácií na 
plnenie cieľov znižovania emisií zo strany priemyselných krajín nemôže byť súčasťou 
zodpovednosti rozvojových krajín znižovať svoje emisie skleníkových plynov v rámci 
medzinárodnej dohody o zmene klímy a nie je náhradou za finančnú a technologickú 
podporu rozvojových krajín vo vzťahu k ich aktivitám v oblasti znižovania emisií;

14. trvá ďalej na tom, aby sa súčasťou budúcich mechanizmov kompenzácií stali prísne 
kritériá kvality projektov, ktoré zabránia tomu, aby priemyselné štáty ukracovali 
rozvojové štáty o menej nákladné spôsoby znižovania emisií, a zaručia vysokú úroveň 
týchto projektov so spoľahlivým, overiteľným a skutočným dodatočným znížením emisií, 
ktoré taktiež umožní trvalo udržateľný rozvoj v týchto štátoch;

Zmeny vo využívaní pôdy, odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesov

15. domnieva sa, že je potrebné poskytnúť rozvojovým krajinám významnú finančnú 
podporu, ako aj technickú a administratívnu pomoc na zastavenie masívneho 
odlesňovania tropických oblastí najneskôr do roku 2020, a že z hľadiska priebehu 
medzinárodných rokovaní o komplexnej globálnej dohode o klíme na obdobie po roku 
2012 bude dôležité prejaviť pevné odhodlanie dosiahnuť tento cieľ;

16. podporuje návrh Komisie vytvoriť globálny mechanizmus pre lesný uhlík (GFCM) na 
základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), založený na systéme 
trvalého financovania; vyzýva členské štáty, aby svoj záväzok zastaviť globálne 
odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesov doplnili tak, že vyčlenia významnú časť svojich 
príjmov z aukcií v systéme EÚ ETS na obmedzovanie odlesňovania a zhoršovania kvality 
lesov v rozvojových krajinách; vyzýva členské štáty, aby podporili návrh Komisie 
pripojiť sa k nórskemu návrhu na financovanie a aby pre GFCM vyčlenili časť budúcich 
príjmov z aukcií pridelených množstvových jednotiek;

17. vyzýva EÚ, aby presadzovala prísne sociálne a environmentálne normy pre znižovanie 
emisií z odlesňovania a zhoršovania kvality lesov (REDD); vyzýva EÚ, aby sa podporou 
politických a inštitucionálnych reforiem na miestnej i vnútroštátnej úrovni zasadzovala za 
mechanizmy REDD, ktoré presahujú rámec súčasnej koncepcie projektu mechanizmov 
čistého rozvoja (CDM) a ktoré riešia základné príčiny odlesňovania, ako sú zlá správa 
vecí verejných, korupcia a nedostatočné presadzovanie práva;

Medzinárodná letecká a námorná doprava

18. trvá na tom, že pre medzinárodnú leteckú a námornú dopravu by mali platiť rovnaké 
ciele ako pre ostatné odvetvia, čo by pri ich zapojení do systémov „stanovenia emisných 
kvót a obchodovania s emisiami“ (cap and trade) prinieslo dodatočné príjmy z aukcií;

19. vyzýva EÚ, aby sa vzhľadom na zlyhanie rokovaní Medzinárodnej organizácie civilného 
letectva (ICAO) a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) usilovala predísť vzniku 
emisií z medzinárodnej leteckej a námornej dopravy prostredníctvom medzinárodnej 
dohody, k čomu patrí aj cieľ ambiciózneho záväzného cieľa zníženia emisií, ktorý by bol 
v súlade s cieľom 2ºC;

Delegácia Európskeho parlamentu
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20. je presvedčený, že delegácia EÚ zohráva v týchto rokovaniach o zmene klímy dôležitú 
úlohu, a preto považuje za neprijateľné, že sa poslanci Európskeho parlamentu, ktorí 
tvorili súčasť tejto delegácie, nemohli zúčastniť koordinačných schôdzí EÚ na 
predchádzajúcej konferencii zmluvných strán; očakáva, že účastníkom z Európskeho 
parlamentu sa umožní prístup na takéto stretnutia v Kodani, a to aspoň so štatútom 
pozorovateľov, či už s právom vystúpiť alebo bez neho;

21. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov a sekretariátu Rámcového dohovoru Organizácie spojených 
národov o zmene klímy so žiadosťou, aby bolo zaslané všetkým zmluvným stranám, ktoré 
nie sú členmi EÚ.


