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Uznesenie Európskeho parlamentu o konferencii o zmene klímy vo Varšave, Poľsko 
(COP 19)
(2013/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC) a 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 
(CMP5) 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 
(CMP6) a 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 
(CMP7) a 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 18. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 18) a 8. konferenciu 
zmluvných strán, ktoré slúžili ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(CMP8) a ktoré sa konali od 26. do 18. decembra 2009 v Dauhe (Katar), a so zreteľom 
na východiská týkajúce sa klímy z Dauhy (Doha Climate Gateway),

– so zreteľom na 19. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 19) a 9. konferenciu 
zmluvných strán, ktoré poslúžia ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(CMP9) a ktoré sa budú konať od 11. do 23. novembra 2013 vo Varšave (Poľsko),

– 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 s názvom 2050: budúcnosť začína 
                                               
1      Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.
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dnes – odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti boja proti zmene klímy1,

– 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 (COP 15)3, z 25. novembra 2010 o konferencii o zmene klímy v Kankúne 
(COP 16)4, zo 16. novembra 2011 o konferencii o zmene klímy v Durbane (COP 17)5

a z 22. novembra 2012 o konferencii o zmene klímy v Dauhe, Katar (COP 18)6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o pláne prechodu na 
konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 20507,

– so zreteľom na konzultačné oznámenie Komisie z 26. marca 2013 o medzinárodnej 
dohode o zmene klímy, ktorá sa má prijať v roku 2015 – utváranie medzinárodnej 
politiky v oblasti klímy po roku 2020 (SWD(2013)0097 final),

– so zreteľom na závery Rady z 9. marca 2012 o nadviazaní na 17. konferenciu zmluvných 
strán (COP 17) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC) a 7. zasadnutie zmluvných strán slúžiace ako stretnutie strán Kjótskeho 
protokolu (CMP7) (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 a 24. júna 2013 o diplomacii EÚ v oblasti 
klímy,

– so zreteľom na súhrnnú správu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) z novembra 
2012 s názvom Medzera 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 zmena klímy predstavuje naliehavú a potenciálne nezvratnú hrozbu pre ľudstvo 
a planétu, a preto je potrebné, aby sa riešila na medzinárodnej úrovni za účasti všetkých 
strán;

B. keďže vo východiskách týkajúcich sa klímy z Dauhy sa s veľkým znepokojením uvádzajú 
závažné rozdiely, pokiaľ ide o súhrnné vplyvy existujúcich záväzkov zúčastnených strán 
v oblasti zmierňovania dôsledkov z hľadiska celosvetových ročných emisií skleníkových 

                                               
1      Ú. v. EÚ C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
2 Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 25.
4 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 77.
5      Prijaté texty, P7_TA(2011)0504.
6    P7_TA-PROV(2012)045.
7      Prijaté texty, P7_TA(2012)0086.
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plynov do roku 2020 a súhrnné scenáre celkových emisných v porovnaní s tým, aká je 
pravdepodobná šanca udržať celkový ročný priemerný nárast teploty do 2 ºC (cieľ 2 ºC);

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

D. keďže Varšavská konferencia (COP 19) bude mať zásadný význam pre zabezpečenie 
nevyhnutného pokroku pri napredovaní Durbanskej platformy, aby sa vytvorili 
podmienky pre prípravu záväzkov a uzatvorenie celosvetovej právne záväznej dohody do 
roku 2015;

E. keďže takáto celosvetová právne záväzná dohoda musí byť v súlade so zásadou 
„spoločných, pritom však diferencovaných zodpovedností a príslušných spôsobilostí“, ale 
musí prihliadať aj na to, že je potrebné, aby všetci väčší pôvodcovia emisií prijali 
ambiciózne a primerané ciele a zodpovedajúce politické opatrenia na zníženie emisií 
skleníkových plynov, ktoré budú odzrkadľovať vyvíjajúce sa spôsobilosti,

F. keďže na konferencii COP 16 v Kankúne v roku 2010 sa rozvinuté krajiny zaviazali 
poskytnúť do roku 2020 „dodatočných nových“100 miliárd USD ročne na riešenie potrieb 
v súvislosti so zmenou klímy v rozvojových krajinách, ale keďže v súčasnosti neexistuje 
medzinárodne dohodnutá definícia „nových a dodatočných“ prostriedkov,

Pokrok Durbanskej platformy

1. zdôrazňuje rozsiahlu prácu, ktorú musí vykonať pracovná skupina Durbanskej platformy 
pre posilnenú činnosť ad hoc v súvislosti so zásadami a rámcom uplatniteľnými na novú 
globálnu dohodu o klíme a plánom, ako túto úlohu splniť do roku 2015; ďalej konštatuje, 
že táto práca musí vychádzať z piatej hodnotiacej správy IPCC, ktorá má byť vypracovaná 
do roku 2014;

2.  víta návrh Pan Ki-muna, aby sa v septembri 2014 konal samit svetových vodcov o klíme;
zdôrazňuje význam toho, aby táto udalosť bola dobre pripravená a priniesla zmysluplné 
výsledky a záväzky na najvyššej politickej úrovni, a to s cieľom zaistiť a zachovať 
potrebný politický impulz pred konferenciami, ktoré sa budú konať v roku 2014 a 2015;

3. domnieva sa, že záväzky na zmiernenie zmien predložené zainteresovanými stranami 
musia vychádzať zo zásady spoločných, pritom však diferencovaných zodpovedností a 
príslušných spôsobilostí (CBDRRC) a musia byť merateľné, vykazovateľné a overiteľné a 
musia byť dostatočné na dodržanie cieľa 2 ºC; opätovne pripomína, že by sa v dôsledku 
tejto situácie mali preskúmať súčasné záväzky a posilniť ambície, aby sa dosiahlo 
splnenie cieľa 2 ºC;

Kjótsky protokol

4. víta rozhodnutie Európskej únie a niekoľkých ďalších zmluvných strán vstúpiť dňom 1. 
januára 2013 do druhého obdobia záväzkov v rámci Kjótskho protokolu spočívajúceho v 
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prechode na nový medzinárodný režim zahŕňajúci všetky strany, ktorý by mal byť 
zavedený do roku 2020, a vyzýva k jeho rýchlej ratifikácii, ako bolo dohodnuté v Dauhe;

Medzera v zmierňovaní

5. 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 %;

6. preto opätovne pripomína naliehavú potrebu zvýšiť úroveň ambícií, ktorá sa má dosiahnuť 
odteraz do roku 2020 tak, aby bol zachovaný cieľ 2°C, a predovšetkým naliehavú potrebu 
dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o odstránenie obrovského rozdielu, ktorý existuje medzi 
vedeckými poznatkami a existujúcimi záväzkami zmluvných strán; zdôrazňuje dôležitú 
úlohu ďalších politických opatrení vrátane energetickej efektívnosti a postupného 
ukončenia spotreby a výroby fluórovaných uhľovodíkov s cieľom odstrániť obrovskú 
medzeru;

Financovanie opatrení v oblasti klímy

7. zdôrazňuje, že konkrétne záväzky a úsilie o zvýšenie financovania opatrení v oblasti 
klímy na 100 miliárd USD do roku 2020 majú zásadný význam pre to, aby sa vo Varšave 
dosiahol pokrok a aby sa v globálnom meradle plnili potrebné záväzky v oblasti 
zmierňovania zmien klímy; berie na vedomie rozvojový program po roku 2015 a vyzýva k 
zabezpečeniu skutočnej súčinnosti medzi oboma procesmi s pozitívnym vplyvom na 
politiku v oblasti rozvoja, ako aj v oblasti klímy; pripomína, že väčšina členských štátov 
nedala zatiaľ žiadne prísľuby, čo sa týka financovania opatrení v oblasti zmeny klímy po 
roku 2013;

Prispôsobenie, straty a škody

8. oceňuje, že sa konferencia v Dauhe zamerala na potrebu riešiť straty a škody spojené s 
dôsledkami zmeny klímy v rozvojových krajinách, ktoré sú obzvlášť vystavené 
negatívnym vplyvom zmeny klímy; berie na vedomie rozhodnutie o tom, aby bol na 
konferencii vo Varšave vytvorený inštitucionálny rámec na riešenie tejto otázky;

Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF) a znižovanie 
emisií z odlesňovania a degradácie lesov (REDD+)

9. berie na vedomie zásadnú úlohu, ktorú plní využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a 
lesného hospodárstvo a znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov pri znižovaní 
emisií, a predovšetkým pri zlepšovaní situácie, pokiaľ ide o odstraňovanie rozdielov 
v oblasti zmierňovania zmien klímy do roku 2020; konštatuje, že je potrebné ďalšie úsilie 
v oblasti komplexných pravidiel započítavania s cieľom zabezpečiť environmentálnu 
integritu príspevkov tohto odvetvia k zníženiu emisií;

Medzinárodná letecká a námorná doprava
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10. zdôrazňuje, že aj keď EÚ nedávno rozhodla o „zastavení“ v súvislosti so zahrnutím 
medzinárodnej letov do systému EÚ na obchodovanie s emisiami, je táto výnimka 
obmedzená len na jeden rok a podmienená tým, že medzinárodné rokovania prinesú 
konkrétne rozhodnutia o opatreniach v oblasti emisií z medzinárodnej leteckej dopravy, 
ktoré vychádzajú z celosvetového trhu; 

11. opakuje svoju výzvu na vytvorenie medzinárodného nástroja zahŕňajúceho celosvetové 
ciele v oblasti znižovania emisií, ktoré by obmedzovali vplyv námornej dopravy na zmenu 
klímy;

Diplomacia v oblasti klímy

12.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby Európska únia ako hlavný aktér 
(predovšetkým v tomto roku v súvislosti s predsedníctvom COP 19 a s tým, že hostiteľský 
štát je členský štát EÚ) vystupovala na konferencii jednotne s cieľom dosiahnuť pokrok v 
medzinárodnej dohode a zachovať si v tejto oblasti jednotný postoj;

Delegácia Európskeho parlamentu

13. 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 vo Varšave;

14. poznamenáva, že v súlade s rámcovou dohodou uzatvorenou medzi Komisiou 
a Európskym parlamentom v novembri 2010 musí Komisia uľahčiť začlenenie poslancov 
Európskeho parlamentu ako pozorovateľov do delegácií EÚ rokujúcich o mnohostranných 
dohodách; pripomína, že podľa Lisabonskej zmluvy (článok 218 ZFEÚ) musí Európsky 
parlament vysloviť súhlas s dohodami uzatvorenými medzi EÚ a tretími krajinami alebo 
medzinárodnými organizáciami; 

°

°         °

15. 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.


