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B7-0000/2012

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o konferencii o zmene klímy v Dauhe, Katar 
(COP 18)
(2012/0000(RSP))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na výsledky konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
na Bali v roku 2007 a na akčný plán z Bali (rozhodnutie 1/COP 13),

– so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 15) a 5. konferenciu 
zmluvných strán, ktoré slúžili ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(COP/MOP 5) a 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 (COP 16) a na 6. konferenciu 
zmluvných strán, ktoré slúžili ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(COP/MOP6), ktoré sa konali od 29. novembra do 10. decembra 2010 v Kankúne 
(Mexiko), a so zreteľom na dohody z Kankúnu,

– so zreteľom na 17. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 17) a 7. konferenciu 
zmluvných strán, ktoré slúžili ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(COP/MOP7), ktoré sa konali od 28. novembra do 9. decembra 2011 v Durbane (Južná 
Afrika), a predovšetkým so zreteľom na rozhodnutia týkajúce sa Durbanskej platformy 
pre posilnenú činnosť,

– so zreteľom na nadchádzajúcu 18. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 18)
a 8. konferenciu zmluvných strán ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(COP/MOP8), ktoré sa majú konať od 26. novembra do 8. decembra 2012 v Dauhe 
(Katar),

– 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 uznesenie zo 4. februára 2009 o odporúčaniach pre budúcu 
integrovanú politiku Európskej únie v oblasti boja proti zmene klímy – 2050: budúcnosť 
sa začína dnes, 1

– so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2009 o stratégii EÚ na kodanskú 

                                               
1  Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s.44.
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konferenciu o zmene klímy1, z 10. februára 2010 o výsledkoch kodanskej konferencie
o zmene klímy (COP 15)2, z 25. novembra 2010 o konferencii o zmene klímy v Kankúne3

a zo 16. novembra 2011 o konferencii o zmene klímy v Durbane (COP 17)4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o pláne prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 20505,

– so zreteľom na závery Rady z 9. marca 2012 o nadviazaní na 17. zasadnutie konferencie 
zmluvných strán (COP 17) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov
o zmene klímy (UNFCCC) a 7. zasadnutie zmluvných strán ako stretnutie strán (CMP 7) 
Kjótskeho protokolu (Durban, Južná Afrika 28. novembra – 9. decembra 2011), 

– so zreteľom na závery Rady z 15. mája 2012 o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy 
– financovanie urýchleného začatia činnosti, 

– so zreteľom na závery Rady z 18. júla 2011 o diplomacii EÚ pre oblasť klímy,

– so zreteľom na súhrnnú správu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) z novembra 
2011 s názvom Preklenutie medzery v oblasti emisií,

– 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 v rozhodnutiach týkajúce sa Durbanskej platformy pre posilnenú činnosť (tzv. 
durbanský balík) sa uznáva, že zmena klímy predstavuje naliehavú a potenciálne 
neodvrátiteľnú hrozbu pre ľudské spoločenstvá a planétu, a vyžaduje si teda, aby sa jej 
riešením na medzinárodnej úrovni zaoberali všetky zmluvné strany;

B. keďže durbanský balík v zásade položil základy komplexnej, ambicióznej a medzinárodne 
právne záväznej dohody, ktorá sa má za účasti všetkých zmluvných strán dosiahnuť 
do roku 2015 a ktorá sa začne vykonávať do roku 2020;

C. keďže konferencia v Dauhe (COP 18) musí byť založená na dynamike dosiahnutej
v Durbane s cieľom zabezpečiť, aby sa v takejto celosvetovej právne záväznej dohode 
pokračovalo a aby sa jej ciele splnili do roku 2015;

D. keďže takáto celosvetová právne záväzná dohoda musí byť v súlade so zásadou 
„spoločných, pritom však diferencovaných zodpovedností“, ale musí uznať aj to, že všetci 
väčší pôvodcovia emisií musia prijať ambiciózne a primerané ciele na zníženie emisií 
skleníkových plynov;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 25.
3 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s.77.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0504.
5 Prijaté texty, P7_TA(2012)0086.
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E. keďže durbanský balík zohľadňuje len medzeru v zmierňovaní do roku 2020 a existujúce 
záväzky a prísľuby nie sú postačujúce na splnenie cieľa obmedziť celkový nárast 
priemernej globálnej ročnej teploty zemského povrchu na 2°C (tzv. cieľ 2°C), a preto je 
nutné riešiť tieto otázky ako hlavnú prioritu na konferencii v Dauhe, 

F.  keďže na základe vedeckých dôkazov predložených Medzivládnym panelom o zmene 
klímy (IPCC) je cieľ 2°C podmienený tým, aby globálne emisie dosiahli svoj vrchol 
najneskôr do roku 2020 a aby sa do roku 2050 znížili minimálne o 50 % v porovnaní
s úrovňami v roku 1990 a potom naďalej klesali; keďže EÚ by z tohto dôvodu mala 
presadzovať konkrétne činnosti a ich efektívne zavedenie do roku 2020,

Durbanská platforma pre posilnenú činnosť

1. víta zriadenie pracovnej skupiny ad hoc pre Durbanskú platformu pre posilnenú činnosť
a konštatuje, že rozhodnutie 1/CP 17 si naliehavo vyžaduje, aby skupina začala prácu 
na vypracovaní protokolu, právneho nástroja alebo dosahovaní dohodnutého výsledku
s právnou silou podľa dohovoru platnom pre všetky zmluvné strany a aby ukončila svoju 
prácu čo najskôr, najneskôr však do roku 2015; ďalej konštatuje, že táto práca musí 
vychádzať z piatej hodnotiacej správy IPCC, ktorá má byť vypracovaná do roku 2014;

2. poznamenáva, že v durbanskom balíku sa vyžaduje, aby pracovná skupina ad hoc pre 
dlhodobú spoluprácu (LCA) dosiahla dohodnuté výsledky pred konferenciou v Dauhe;

3. preto s určitými obavami poznamenáva, že v roku 2012 sa zatiaľ v dostatočnej miere 
nepokročilo, a predovšetkým že niektoré zmluvné strany počas rokovaní v Bonne v máji 
2012 pokroku úmyselne bránili;

4. preto sa domnieva, že je úlohou všetkých inštitúcií Európskej únie, aby sa ešte predtým, 
ako sa bude konať konferencia v Dauhe, venovali intenzívnej diplomacii v oblasti klímy
a budovali medzinárodné spojenectvá s cieľom zabezpečiť, aby boli rešpektované záväzky 
uvedené v durbanskom balíku a aby sa proces UNFCCC zefektívnil v záujme dosiahnutia 
dohody o novom mnohostrannom režime do roku 2015;

Kjótsky protokol – 2. obdobie plnenia záväzkov

5. podporuje rozhodnutie zmluvných strán, ktoré je uvedené v durbanskom balíku, dohodnúť 
sa na druhom období plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu so začiatkom od 1. januára 
2013, ktoré bude znamenať prechod na nový medzinárodný režim za účasti všetkých 
zmluvných strán do roku 2020;

6. vyzýva na prijatie potrebných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v Dauhe, aby sa 
ihneď mohlo začať prechodné druhé obdobie plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu;

7. berie na vedomie prísľub obsiahnutý v rozhodnutí 1/CMP 7 durbanského balíka, podľa 
ktorého sa má o dátume ukončenia druhého obdobia plnenia záväzkov rozhodnúť 
na konferencii v Dauhe, a najmä to, že uvedené obdobie sa skončí 31. decembra 2017 
alebo 2020; 

8. zdôrazňuje potrebu vypracovať kvantifikované ciele na obmedzenie alebo zníženie emisií 
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(QELRO), ktoré zmluvné strany mali predložiť do mája 2012, formou zmien a doplnení 
ku Kjótskemu protokolu na konferenciu v Dauhe v súlade s rozhodnutím 1/CMP 7; 
konštatuje, že prevod jednotiek prideleného množstva (AAU) do druhého obdobia plnenia 
záväzkov je otázka, ktorú je ešte potrebné riešiť spôsobom, ktorý zabezpečí čo najväčšiu 
environmentálnu integritu Kjótskeho protokolu; 

Medzera v zmierňovaní

9. zdôrazňuje naliehavú potrebu, aby všetky zmluvné strany zvýšili úroveň, ktorú majú 
dosiahnuť odteraz do roku 2020 tak, aby bol zachovaný cieľ 2°C; opakuje predovšetkým 
naliehavú potrebu pokročiť v preklenovaní tzv. gigatonového rozdielu medzi vedeckými 
zisteniami a aktuálnymi prísľubmi zmluvných strán, ktoré by mali vypracovať 
ambicióznejšie záväzky a kroky na zníženie emisií ako tie, ktoré sú obsiahnuté
v Kodanskej dohode, vychádzajúc zo zásady „spoločnej, pritom však diferencovanej 
zodpovednosti“, ako aj potrebu riešiť otázku emisií z medzinárodnej leteckej a lodnej 
dopravy a HFC, čierneho uhlia a iných klimatických činiteľov s krátkou životnosťou, aby 
sa zabezpečil súlad s cieľom 2°C; 

10. pripomína, že na základe zistení uvedených vo štvrtej hodnotiacej správe IPCC musia 
rozvinuté krajiny do roku 2020 znížiť svoje emisie o 25 až 40 % v porovnaní s hodnotami
z roku 1990, zatiaľ čo rozvojové krajiny ako celok by v porovnaní so súčasnými 
predpoveďami mali do roku 2020 dosiahnuť podstatne nižšiu mieru rastu emisií – rádovo
o 15 až 30 %;

Financovanie opatrení v oblasti klímy

11. zdôrazňuje naliehavú potrebu zabrániť finančnému rozdielu po roku 2012 (keď sa skončí 
obdobie financovania urýchleného začatia činnosti) snažiť sa o zistenie spôsobu, ako 
zvýšiť klimatické financovanie v rokoch 2013 až 2020; vyjadruje presvedčenie, že 
konkrétne záväzky financovania počas obdobia 2013 – 2020 majú zásadný význam;

12. poznamenáva, že je potrebné ďalej pracovať na sprevádzkovaní Zeleného klimatického 
fondu, ako sa uvádza v dohodách z Kankúnu;

Využívanie pôdy, zmena vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF) 

13. víta prijatie rozhodnutia 2/CMP.7 na konferencii v Durbane, ktoré považuje za dôležitý 
krok smerom k zavedeniu spoľahlivých pravidiel účtovania v odvetví využívania pôdy, 
zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva; konštatuje, že rozhodnutie stanovuje 
dvojročný pracovný program, ktorého cieľom je preskúmať potrebu komplexnejšieho 
účtovníctva, aby sa zabezpečila environmentálna integrita prínosu tohto odvetvia
k znižovaniu emisií

Zníženie emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD+)

14. víta prijatie rozhodnutí v Durbane, ktoré sa týkajú financovania, záruk a referenčných 
úrovní; vyjadruje presvedčenie, že je potrebné zabezpečiť pokrok v Dauhe, predovšetkým
v súvislosti s technickým posúdením lesných referenčných úrovní; ďalej poznamenáva, že 
REDD+ zohráva dôležitú úlohu pri zmenšovaní medzier v zmierňovaní do roku 2020;



RE\905629SK.doc 7/7 PE491.328v01-00

SK

Medzinárodná letecká a námorná doprava

15. opakuje svoju výzvu týkajúcu sa potreby medzinárodných nástrojov s globálnymi cieľmi
v oblasti znižovania emisií, aby sa obmedzil vplyv medzinárodného letectva a námornej 
dopravy na klímu; naďalej podporuje začlenenie leteckej dopravy do európskeho systému 
obchodovania s emisiami;

Diplomacia pre oblasť klímy

16. zdôrazňuje, že EÚ musí pokračovať v konštruktívnom konaní na medzinárodných 
rokovaniach o klíme a že je potrebné, aby všetky inštitúcie EÚ pod vedením ESVČ ďalej 
rozvíjali diplomaciu EÚ pre oblasť klímy ešte pred konferenciou v Dauhe s cieľom 
jasnejšie vypracovať smerovanie politiky EÚ v oblasti zmien klímy, čím sa vnesie 
do medzinárodných rokovaní o klíme nová dynamika a povzbudia sa partneri na celom 
svete, aby tiež zaviedli záväzné zníženia emisií a vhodné opatrenia na zmiernenie zmeny 
klímy a na prispôsobenie sa zmene klímy;

17. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby Európska únia ako kľúčový hráč 
na konferencii v Dauhe vystupovala jednotne pri vyvíjaní úsilia o pokrok smerom
k uzavretiu medzinárodnej dohody a aby v tomto smere ostala jednotná;

Delegácia Európskeho parlamentu

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

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

°

° °

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


