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B7-0000/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o konferencii o zmene klímy v Durbane (COP17)

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na akčný plán z Bali (rozhodnutie 1/COP 13),

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

– so zreteľom na 16. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP16) a na 6. konferenciu 
zmluvných strán ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (COP/MOP6), ktoré 
sa uskutočnili od 29. novembra do 10. decembra 2010 v Cancúne (Mexiko), a so zreteľom 
na dohody z Cancúnu,

– so zreteľom na blížiacu sa 17. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 17) a 
7. konferenciu zmluvných strán ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(COP/MOP7), ktoré sa majú konať od 28. novembra do 9. decembra 2011 v Durbane 
(Južná Afrika),

– so zreteľom na klimaticko-energetický balík EÚ z decembra 2008,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 
2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej 
dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci 
Spoločenstva1,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2009 o stratégii EÚ na kodanskú 
konferenciu o zmene klímy2, z 10.februára 2010 o výsledkoch kodanskej konferencie o 
zmene klímy (COP15)3 a z 25. novembra 2010 o konferencii o zmene klímy v Cancúne4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2009 o odporúčaniach pre budúcu 
integrovanú politiku Európskej únie v oblasti boja proti zmene klímy – 2050: budúcnosť 
sa začína dnes5,

– so zreteľom na bielu knihu Komisie o adaptácii na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.
2 Prijaté texty, P7_TA(2009)0089.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0019.
4 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Prijaté texty, P6_TA(2009)0042.
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[KOM(2009)0147] a na svoje uznesenie zo 6. mája 20101 na túto tému a so zreteľom na 
osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) o energii z obnoviteľných 
zdrojov a zmiernení zmeny klímy z 9. mája 20112,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o zelenej knihe Komisie o ochrane lesov 
a informáciách o lesoch v EÚ: príprava lesov na zmenu klímy3,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. marca 2011 o opatreniach v nadväznosti na 
konferenciu v Cancúne,

– so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie …, ktoré 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 poukazujú v drvivej väčšine na existenciu zmeny klímy a jej 
vplyvy, v dôsledku čoho sú medzinárodné opatrenia na riešenie jednej z najväčších výziev 
21. storočia a obdobia potom nevyhnutnosťou;

B. keďže celkovým cieľom musí byť i naďalej medzinárodná právne záväzná dohoda 
zlučiteľná so zásadou tzv. spoločnej, ale rozdielnej zodpovednosti, čím sa uzná vedúca 
úloha, ktorú majú zohrávať rozvinuté krajiny, a náležitý prínos rozvojových krajín;

C. keďže existujúce záväzky a prísľuby prijaté v rámci Kodanskej dohody a formálne 
potvrdené v rámci dohôd z Cancúnu sú nedostatočné na splnenie cieľa, ktorým je 
obmedzenie nárastu celkovej globálnej ročnej priemernej povrchovej teploty na 2 °C 
(„cieľ 2 °C“); 

D. keďže je dôležité budovať na dôvere a transparentnosti, ktoré boli obnovené počas 
konferencie v Cancúne COP16, s cieľom udržať politickú dynamiku potrebnú na 
vytvorenie podmienok pre komplexnú medzinárodnú dohodu s konkrétnymi cieľmi;

E. keďže treba zohľadniť radikálne zmeny v geopolitickom svete počas uplynulých 
desaťročí, v dôsledku ktorých sú niektoré rozvojové krajiny v súčasnosti významnými 
hospodárskymi a politickými aktérmi, čo vedie k novej rovnováhe moci a vplyvu a čo so 
sebou prináša nové úlohy a nové povinnosti;

Kľúčové ciele

1. naliehavo vyzýva zmluvné strany, aby zabezpečili uzavretie komplexnej medzinárodnej 
právne záväznej dohody po roku 2012, ktorá bude vychádzať z medzinárodného systému 
Kjótskeho protokolu založeného na pravidlách v súlade s cieľom 2 °C;

2. verejne a rozhodne vyzýva Európsku úniu, aby potvrdila svoj pevný záväzok 
ku Kjótskemu protokolu a prijala všetky potrebné kroky s cieľom odstrániť akúkoľvek 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 115.
2 http://srren.ipcc-wg3.de/report 
3 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0226.
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medzeru medzi obdobiami plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu; preto 
vyzýva Európsku úniu, aby pred konferenciou v Durbane otvorene vyhlásila, že je 
pripravená pokračovať v druhom období plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho 
protokolu (2013 – 2020);

3. uznáva však, že na zaistenie akejkoľvek medzinárodnej právne záväznej dohody po roku 
2012, ktorá by znamenala splnenie cieľa 2 °C, je potrebné dosiahnuť porovnateľný pokrok 
v rámci rokovaní o dohovore;

4. naliehavo žiada všetkých medzinárodných partnerov, aby predložili záväzky v oblasti 
znižovania emisií, ktoré budú ambicióznejšie než záväzky obsiahnuté v Kodanskej 
dohode, na základe zásady spoločnej, ale rozdielnej zodpovednosti a v záujme 
zabezpečenia súladu s cieľom 2 ºC;

5. zdôrazňuje dôležitosť dosiahnutia pokroku na konferencii v Durbane pri ďalšom 
vykonávaní dohôd z Cancúnu, stanovení krajného dátumu pre celosvetové emisie a cieľa 
zníženia celosvetových emisií na rok 2050 a riešení celkovej otázky budúcej podoby 
záväzkov rozvinutých a rozvojových krajín; opakuje, že podľa vedeckých dôkazov, ktoré 
predstavil IPCC, si cieľ 2 °C vyžaduje, aby celosvetové emisie skleníkových plynov 
dosiahli najvyššiu úroveň najneskôr do roku 2015, do roku 2050 sa znížili aspoň o 50 % 
v porovnaní s rokom 1990 a potom ďalej klesali;

Stratégia EÚ

6. zdôrazňuje potrebu širšieho a efektívneho rozvoja diplomacie EÚ v oblasti zmeny klímy 
zo strany všetkých inštitúcií EÚ ešte pred konferenciou v Durbane (najmä pokiaľ ide o 
vzťahy medzi EÚ a Afrikou), ktorej cieľom by mala byť prezentácia jednoznačnejšieho 
profilu EÚ, čo sa týka politiky v oblasti zmeny klímy, čo by do medzinárodných rokovaní 
o klíme vnieslo novú dynamiku a pre partnerov na celom svete bolo podnetom k tomu, 
aby zaviedli aj záväzné zníženie emisií;

7. v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť Európskej únie ako významného aktéra, ktorý má 
hovoriť „jedným hlasom“ a zachovať si jednotu;

Dohody z Cancúnu ako východisko pre konferenciu v Durbane

8. víta úspech, pokiaľ ide o dosiahnutie dohôd z Cancúnu na COP16 v roku 2010, 
spočívajúci v tom, že sa uznal globálny a naliehavý problém zmeny klímy a stanovili sa 
ciele a prostriedky na boj proti nemu a zároveň sa obnovila dôvera v proces UNFCCC ako 
prostriedok na nájdenie globálneho riešenia zmeny klímy; žiada všetkých účastníkov, aby 
udržali pozitívnu atmosféru z rokovaní v Cancúne;

9. osobitne pripomína uznanie cieľa 2 °C v dohodách z Cancúnu (vrátane uznania potreby 
zvážiť v súvislosti s prvým preskúmaním posilnenie dlhodobého globálneho cieľa na 
základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov vo vzťahu k nárastu globálnej 
priemernej teploty o 1,5 °C) a stanovenie procesu definovania krajného dátumu pre 
celosvetové emisie a cieľa zníženia celosvetových emisií na rok 2050;

10. vyzýva zmluvné strany, aby využili konferenciu v Durbane na uvedenie potrebných 
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dohodnutých mechanizmov do činnosti, teda zelený klimatický fond a adaptačný výbor, 
a zamerali sa na rozvoj mechanizmu pre technológie (vrátane strediska a siete pre 
klimatické technológie) a registra plánov rozvojových krajín týkajúcich sa obmedzenia 
emisií skleníkových plynov;

11. zdôrazňuje potrebu ďalších opatrení na COP17 s cieľom vykonávať REDD+ (znižovanie 
emisií z odlesňovania a degradácie lesov) a riešiť akékoľvek prípadné súvisiace 
nedostatky;

12. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja ustanovení o transparentnosti na konferencii 
v Durbane a potrebu dohodnúť sa na jasnom príslušnom pracovnom programe vrátane 
merania, vykazovania a overovania (MRV);

13. poznamenáva, že odvetvové a netrhovo založené prístupy vykazujú naďalej mnoho 
medzier, a zdôrazňuje, že je osobitne potrebné zaoberať sa produkciou a spotrebou 
fluórovaných uhľovodíkov (HFC) v rámci Montrealského protokolu; vyzýva, aby sa 
uskutočnila reforma mechanizmov založených na projektoch, napríklad CDM a JI, a to 
zavedením prísnych noriem kvality projektov zaručujúcich dodržiavanie ľudských práv a 
spoľahlivé, overiteľné a skutočné dodatočné zníženia emisií, ktoré takisto podporujú 
trvalo udržateľný rozvoj v rozvojových 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;

Financovanie

14. pripomína, že rozvinuté krajiny sa zaviazali, že v období 2010 – 2012 poskytnú nové a 
dodatočné prostriedky vo výške minimálne 30 miliárd USD a do roku 2020 vo výške 
100 miliárd USD ročne, s osobitným zameraním na zraniteľné a najmenej rozvinuté 
krajiny; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dodržiavali svoje záväzky a zaručili, že 
zdroje na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenie budú doplnkom cieľa 0,7 % 
oficiálnej rozvojovej pomoci, a aby uviedli, aký podiel tohto záväzku bude pochádzať 
z verejných financií; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné zmobilizovať tak vnútroštátne, ako 
aj medzinárodné prostriedky zo všetkých možných zdrojov s cieľom prispieť k 
dosiahnutiu tohto cieľa;

Využívanie pôdy, zmena vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo

15. žiada, aby sa v Durbane dosiahla dohoda o pevných pravidlách týkajúcich sa využívania 
pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva, ktoré posilňujú úroveň ambícií 
strán uvedených v prílohe I, sú zamerané na realizáciu znižovania emisií v lesnom 
hospodárstve a v oblasti využívania pôdy, vyžadujú si, aby boli strany uvedené v prílohe I 
zodpovedné za akékoľvek zvýšenie emisií z využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a 
lesného hospodárstva, a boli s súlade s existujúcimi záväzkami strán týkajúcimi sa 
ochrany a zväčšenia zásobární a rezervoárov skleníkových plynov, s cieľom zabezpečiť 
environmentálnu integritu prínosu odvetvia k zníženiu emisií;

Námorná doprava a medzinárodné letectvo
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16. víta najnovší pokrok v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) v oblasti 
zavedenia povinných opatrení energetickej účinnosti pre medzinárodnú dopravu, ale 
poznamenáva, že to možno považovať len za prvý krok; preto naliehavo vyzýva IMO, aby 
uskutočnila potrebné kroky smerom k záväznému globálnemu zníženiu emisií z námornej 
dopravy v rámci UNFCCC;

17. vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby sa v medzinárodnej dohode zohľadnil úplný vplyv 
letectva, a to v podobe záväzných cieľov zníženia pre oblasť letectva; vyjadruje 
presvedčenie, že vyriešenie tejto otázky je čoraz pálčivejšie vzhľadom na nedávne 
medzinárodné spochybnenia smernice 2008/101/ES;

18. vyzýva, že je potrebné preskúmať, ako by sa mohlo uskutočniť pridelenie potenciálnych 
príjmov z globálneho politického rámca s globálnymi cieľmi v oblasti znižovania emisií 
na medzinárodné letectvo a námornú dopravu;

Delegácia Európskeho parlamentu

19. vyjadruje presvedčenie, že delegácia EÚ zohráva pri rokovaniach o zmene klímy kľúčovú 
úlohu, a preto považuje za neprijateľné, že poslanci Európskeho parlamentu sa nemohli 
zúčastniť koordinačných schôdzí EÚ na predchádzajúcich konferenciách zmluvných strán; 
očakáva, že aspoň predsedom delegácie Európskeho parlamentu sa umožní, aby sa 
zúčastnili na koordinačných schôdzach EÚ v Durbane;

20. poznamenáva, že v súlade s rámcovou dohodou uzavretou medzi Komisiou a Európskym 
parlamentom v novembri 2010 musí Komisia uľahčiť začlenenie poslancov Parlamentu 
ako pozorovateľov do delegácií Únie rokujúcich o viacstranných dohodách; pripomína, že 
podľa Lisabonskej zmluvy (článok 218 ZFEÚ) musí Európsky parlament vysloviť súhlas s 
dohodami medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami;

21. pripomína povinnosti zmluvných strán UNFCCC nabádať k čo najširšej účasti na procese 
spojenom s UNFCCC vrátane procesu v súvislosti s mimovládnymi organizáciami; 
vyzýva na účasť na rokovaniach medzinárodného fóra pôvodného obyvateľstva na 
COP17, keďže tieto skupiny obyvateľstva sú osobitne postihnuté zmenou klímy 
a prispôsobením sa zmene klímy;

*

*        *

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a 
parlamentom členských štátov a sekretariátu UNFCCC so žiadosťou, aby bolo zaslané 
všetkým zmluvným stranám, ktoré nie sú členmi EÚ.


