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B7-0000/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o konferencii o zmene klímy v Kankúne (COP 16)

Európsky parlament,

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

 so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 15) a 5. konferenciu 
zmluvných strán slúžiacu 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 16. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 16) a 6. konferenciu 
zmluvných strán slúžiacu ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (COP/MOP 
6), ktoré sa budú konať v Kankúne (Mexiko) od 29. novembra do 10. decembra 2010,

 so zreteľom na balík opatrení EÚ v oblasti klímy a energetiky z decembra 2008,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa zmeny klímy, najmä na 
uznesenie zo 4. februára 2009 o odporúčaniach pre budúcu integrovanú politiku Európskej 
únie v oblasti boja proti zmene klímy – 2050: budúcnosť sa začína dnes1 a uznesenie z 10. 
februára 2010 o výsledkoch kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15),

 so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie ....., ktorú podľa článku 115 rokovacieho 
poriadku predložil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
a so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie,

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

A. keďže vedecké dôkazy o zmene klímy a jej dosahoch sú nesporné, v dôsledku čoho je 
nevyhnutné uskutočniť kroky na medzinárodnej úrovni s cieľom čeliť tomuto 
celosvetovému problému,

B. keďže vzhľadom na neuspokojivé výsledky konferencie o zmene klímy, ktorá sa konala v 
Kodani, je potrebné obnoviť dôveru v medzinárodné rokovania o zmene klímy,

C. keďže rozvinuté, rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny, ktoré sú zodpovedné za vyše 80 % 
celosvetových emisií skleníkových plynov, sa zaviazali / prisľúbili, že znížia emisie,

D. keďže tieto záväzky / prísľuby nebudú postačovať na splnenie celkového cieľa obmedziť 
celkové zvyšovanie priemernej ročnej teploty zemského povrchu na 2 ºC (tzv. cieľ 2 ºC),

Celkový cieľ COP 16 a pozícia EÚ
                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0042.
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1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli v Kankúne dohodnuté konkrétne kroky s cieľom 
pripraviť pôdu pre uzatvorenie komplexnej medzinárodnej dohody na obdobie po roku 
2012 v roku 2011 v Južnej Afrike, ktorá by mala byť v súlade s najnovším vývojom vo 
vede, ako aj s cieľom 2 ºC;

2. vyzýva Európsku úniu, aby obnovila svoje vedúce postavenie pri rokovaniach o zmene 
klímy a aby aktívne prispela k usporiadaniu konštruktívnejšej a transparentnejšej 
konferencie o zmene klímy v Kankúne; naliehavo preto žiada Komisiu a členské štáty, 
aby vystupovali jednotne a zlepšili svoj interný rozhodovací postup, aby boli schopní 
rýchlejšie reagovať na vývoj počas rokovaní, konali strategickejšie a boli vnímavejší voči 
tretím krajinám;

3. naliehavo žiada Európsku úniu, aby potvrdila svoj pevný záväzok plniť Kjótsky protokol, 
aby pozitívne prijala pokračovanie činnosti vykonávanej v rámci smerov rokovaní 
pracovných skupín AWG-KP a AWG-LCA, pričom sa začlenia politické usmernenia
kodanskej dohody; žiada preto Európsku úniu, aby pred konferenciou v Kankúne otvorene 
vyhlásila, že je pripravená pokračovať v druhom období plnenia záväzkov Kjótskeho 
protokolu (2013 – 2020) prostredníctvom svojich zodpovedajúcich cieľov, a aby uznala, 
že je nevyhnutné zabezpečiť porovnateľný pokrok v rámci oboch smerov rokovaní s 
cieľom umožniť uzatvorenie medzinárodnej dohody na obdobie po roku 2012, ktorá by 
spĺňala cieľ 2 ºC;

4. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby presadzovali zásadu „klimatickej spravodlivosti“ v 
dlhodobom horizonte do roku 2050 a v ďalšom období, podporuje preto zahrnutie 
ustanovenia o spravodlivom zaobchádzaní do budúcich medzinárodných rokovaní 
o klíme;

5. zdôrazňuje naliehavosť rokovaní o klíme a súčasne víta postupný prístup navrhovaný 
Radou a Komisiou, pričom zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v Kankúne prijali konkrétne 
rozhodnutia, pokiaľ ide o financovanie (rozsah, zdroje a správa), prispôsobenie, lesné 
hospodárstvo, prevod technológií a monitorovanie, podávanie správ a overovanie, a aby sa 
zabezpečila úplná transparentnosť pri vykonávaní financovania urýchleného začatia 
činnosti;

6. domnieva sa, že budúce činnosti EÚ uplatňujúce tzv. diplomatický spôsob riešenia 
problémov súvisiacich so zmenou klímy by sa mali zamerať na politický záväzok voči 
tretím krajinám, na politiky zamerané na budovanie účinných mechanizmov 
medzinárodnej spolupráce v oblasti zmeny klímy v rámci aj mimo rámca UNFCCC a na 
spoluprácu v oblasti zmeny klímy s tretími krajinami s cieľom poskytovať konkrétnu 
podporu v záujme celosvetového nízkouhlíkového rozvoja, odolného voči zmene klímy;

Záväzky v oblasti znižovania emisií

7. opakuje, že podľa IPCC si cieľ 2 °C vyžaduje, aby celosvetové emisie skleníkových 
plynov dosiahli najvyššiu úroveň najneskôr do roku 2015 a aby sa do roku 2050 znížili 
aspoň o 50 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990 a potom naďalej klesali;
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8. naliehavo žiada všetkých medzinárodných partnerov vrátane USA a Číny, aby predložili 
ambicióznejšie záväzky / prísľuby v oblasti znižovania emisií na základe zásady tzv. 
spoločnej, ale rozdielnej zodpovednosti s cieľom zabezpečiť súlad s cieľom 2 ºC;

9. opätovne zdôrazňuje potrebu prijať cieľ znížiť vnútroštátne emisie skleníkových plynov v 
Európskej únii o 30 % do roku 2020, ak to umožnia podmienky;

10. pripomína, že medzinárodná dohoda by mala zabezpečiť spoločné znižovanie emisií 
skleníkových plynov v rozvinutých krajinách v hornej hranici rozmedzia 25 – 40 % 
do roku 2020 v porovnaní s úrovňou v roku 1990, ako to odporúča IPCC, a že najnovšie 
vedecké informácie naznačujú, že je potrebné dosiahnuť zníženie aspoň o 40 %; vyzýva, 
aby sa tieto zníženia týkali vnútroštátnych emisií; pripomína, že dlhodobý cieľ znižovania 
emisií by sa pre EÚ a ďalšie rozvinuté krajiny mal stanoviť aspoň na hodnotu 80 % 
do roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 1990;

11. uznáva, že dosiahnutie cieľa 2 ºC je možné iba v prípade, že aj rozvojové krajiny ako 
celok, predovšetkým tie najvyspelejšie spomedzi nich, dosiahnu podstatné a 
kvantifikovateľné spomalenie v súčasnosti predpokladanej miery rastu emisií do roku 
2020, a to rádovo o 15 až 30 % v porovnaní s vývojom bezo zmien;

Financovanie

12. pripomína, že rozvinuté krajiny sa v Kodanskej dohode zaviazali, že v období rokov 2010 
– 2012 poskytnú nové dodatočné prostriedky vo výške takmer 30 miliárd USD s 
osobitným zameraním na zraniteľné a najmenej rozvinuté krajiny;

13. domnieva sa, že včasné vykonávanie financovania urýchleného začatia činnosti je 
kľúčovým faktorom pre vytvorenie atmosféry dôvery pred a po konferencii v Kankúne; 
zdôrazňuje potrebu zvýšiť rozpočet na oficiálnu rozvojovú pomoc o 7,2 miliardy EUR, 
ako to prisľúbili členské štáty EÚ, a naliehavo žiada Európsku úniu, aby zabezpečila 
úplnú transparentnosť pri podávaní koordinovaných správ o vykonávaní v Kankúne a 
potom každý rok;

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

15. trvá na tom, že v oblasti financovania opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa 
prostredníctvom nových mechanizmov by sa mali dodržiavať a uplatňovať ustanovené 
zásady rozvoja politiky, akou je dobrá správa vecí verejných;

Monitorovanie, podávanie správ a overovanie

16. víta ustanovenia kodanskej dohody o monitorovaní, podávaní správ a overovaní a o 
medzinárodných konzultáciách a analýzach a naliehavo žiada Európsku úniu, aby spolu so 
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všetkými zmluvnými stranami pracovala na usmerneniach na vykonávanie týchto 
ustanovení, ktoré sa majú prijať v Kankúne;

Spolupráca s rozvojovými krajinami a prispôsobovanie sa zmene klímy

17. zdôrazňuje historickú zodpovednosť rozvinutých krajín za nezvratnú zmenu klímy a 
pripomína im povinnosť pomáhať rozvojovým krajinám a najmenej rozvinutým krajinám 
prispôsobiť sa tejto zmene, a to vrátane zabezpečenia finančnej podpory pre národné 
akčné programy na prispôsobenie, ktoré sú dôležitými nástrojmi na prispôsobenie sa 
zmene klímy presadzujúce prevzatie zodpovednosti;

REDD a dezertifikácia

18. domnieva sa, že je potrebné poskytnúť významnú finančnú podporu, ako aj technickú a 
administratívnu pomoc na zastavenie masívneho odlesňovania tropických oblastí 
najneskôr do roku 2020, pričom opätovne zdôrazňuje, že v tomto časovom horizonte je 
najrealistickejším nástrojom verejné financovanie; naliehavo žiada Európsku úniu, aby jej 
činnosť smerovala k prijatiu konkrétnych rozhodnutí v oblasti znižovania emisií z 
odlesňovania a degradácie lesov (REDD) v Kankúne vrátane konkrétnych cieľov;

19. podporuje vytvorenie mechanizmu na znižovanie emisií spôsobených odlesňovaním a 
degradáciou lesov a na podporu odstraňovania emisií skleníkových plynov;

20. zastáva názor, že by sa mala posilniť súčinnosť medzi tromi dohovormi z Ria –
o biologickej diverzite (CBD), o zmene klímy (UNFCCC) a o boji proti dezertifikácii 
(UNCCD);  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne podporovali myšlienku 
usporiadať v roku 2012 v rámci samitu Rio+20 stretnutie na najvyššej úrovni týkajúce sa 
troch dohovorov z Ria;

Nízkouhlíkové hospodárstvo a spolupráca v oblasti technológií

21. domnieva sa, že bez ohľadu na pokrok v medzinárodných rokovaniach by Európska únia 
mala bezodkladne modernizovať svoje hospodárstvo, aby sa stalo udržateľnejším, 
nízkouhlíkovým a efektívnejším z hľadiska zdrojov, a zmierňovať tak zmenu klímy, 
zlepšovať kvalitu ovzdušia, vytvoriť energetickú bezpečnosť a zabezpečiť, aby sa 
Európska únia stala najkonkurencieschopnejším hospodárstvom na svete, kde sa investície 
čoraz väčšmi zameriavajú na čistejšie technológie;

Globálny trh s uhlíkom

22. vyzýva EÚ a jej partnerov, aby v bezprostrednej budúcnosti našli čo najúčinnejší spôsob 
podpory prepojení medzi EU ETS a ďalšími systémami obchodovania s cieľom vytvoriť 
globálny trh s uhlíkom, čím sa zabezpečí väčší výber možností, pokiaľ ide o znižovanie 
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emisií, rozšírenie trhu a zvýšenie likvidity a v konečnom dôsledku účinnejšie 
rozdeľovanie zdrojov;

23. vyzýva, aby sa uskutočnila reforma mechanizmov založených na projektoch, napríklad 
CDM a JI, zabezpečením prísnych noriem kvality projektov zaručujúcich vysokú úroveň 
týchto projektov so spoľahlivým, overiteľným a skutočným dodatočným znížením emisií, 
čím sa taktiež podporí trvalo udržateľný rozvoj v týchto krajinách; okrem toho podporuje 
stanovisko Komisie, že pre hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny by sa mali schváliť 
odvetvové mechanizmy na obdobie po roku 2012, pričom najmenej rozvinuté krajiny by 
mali mať naďalej k dispozícii mechanizmus CDM;

24. trvá na tom, že je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty plnili záväzky týkajúce sa 
zmierňovania dôsledkov zmeny klímy predovšetkým v rámci EÚ, a pripomína všetkým 
stranám, že využívanie pružných mechanizmov by sa malo obmedziť na minimum;

Medzinárodná letecká a námorná doprava

25. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v riešení otázky celosvetovej 
leteckej a námornej dopravy a trvá na potrebe začleniť medzinárodnú leteckú a námornú 
dopravu do dohody v rámci UNFCCC;

26. vyzýva Európsku úniu, aby zabezpečila, že sa v medzinárodnej dohode zohľadní celkový 
vplyv leteckej a námornej dopravy a že ciele znižovania emisií pre odvetvie leteckej 
a námornej dopravy budú rovnaké ako pre ostatné priemyselné odvetvia;

Delegácia Európskeho parlamentu

27. je presvedčený, že delegácia EÚ zohráva pri rokovaniach o zmene klímy dôležitú úlohu, 
a preto považuje za neprijateľné, že poslanci Európskeho parlamentu sa ako členovia tejto 
delegácie nemohli zúčastniť koordinačných schôdzí EÚ na predchádzajúcej konferencii 
zmluvných strán; očakáva, že v Kankúne sa umožní prístup na takéto stretnutia aspoň 
predsedom delegácie Európskeho parlamentu, a to so štatútom pozorovateľov, či už s 
právom vystúpiť alebo bez neho;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie 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.


