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NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že podľa článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) cieľom EÚ vo 

vzťahoch so zvyškom sveta je prispievať k solidarite a trvalo udržateľnému rozvoju Zeme, 

ako aj k prísnemu dodržiavaniu a rozvíjaniu medzinárodného práva; konštatuje, že podľa 

článku 191 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie politika EÚ v oblasti životného 

prostredia podporuje opatrenia na medzinárodnej úrovni zamerané na boj proti zmene 

klímy; 

2. uznáva zásadný význam stabilného klimatického systému pre potravinovú bezpečnosť, 

výrobu energie, vodu a sanitáciu, infraštruktúru a zachovanie biodiverzity a 

suchozemských a morských ekosystémov a pre mier a prosperitu na celom svete; berie na 

vedomie nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nečinnosť vo vzťahu k zmierňovaniu zmeny 

klímy, a zdôrazňuje naliehavú potrebu dosiahnuť dohodu na 21. konferencii zmluvných 

strán (COP21) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 

(UNFCCC), ktorá sa má konať v Paríži (parížska konferencia o klíme); 

3. uznáva význam boja proti zmene klímy a jej potenciálnu hrozbu na stabilitu a bezpečnosť, 

ako aj význam diplomacie v oblasti klímy s ohľadom na konferenciu o zmene klímy v 

Paríži; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby posilnila diplomaciu 

v oblasti napĺňania cieľov klimatickej politiky, čím by vytvárala podporu pre komplexnú, 

ambicióznu, transparentnú, dynamickú a právne záväznú medzinárodnú dohodu zameranú 

na obmedzenie globálneho otepľovania na 2°C; zdôrazňuje v súlade s medzinárodnými 

záväzkami a princípmi UNFCCC a záväzkami a princípmi v oblasti klímy dôležitosť EÚ 

ako kľúčového aktéra diplomacie v oblasti klímy a podčiarkuje, že je potrebné, aby 

vystupovala jednotne; v tejto súvislosti požaduje, aby sa zintenzívnil dialóg v rámci 

Európy s cieľom sformulovať spoločnú pozíciu, najmä pokiaľ ide o kľúčové otázky 

rokovaní; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti koordinovali svoje pozície 

s pozíciami EÚ; zdôrazňuje, že EÚ a členské štáty majú enormné zahraničnopolitické 

kapacity a musia preukázať vedúce postavenie v oblasti diplomacie v sfére klímy a 

mobilizovať túto sieť, aby našli spoločnú reč, pokiaľ ide o hlavné témy, na ktorých sa 

treba dohodnúť v Paríži, najmä ako sú zmierňovanie, adaptácia, financovanie, rozvoj a 

transfer technológií, transparentnosť opatrení a podpory a budovanie kapacít; vyzýva 

strany, ktoré sú zainteresované na environmentálnych aspektoch obchodných rokovaní 

EÚ, najmä prebiehajúcich rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom 

partnerstve (TTIP), aby zohľadnili závery parížskej konferencie o klíme; 

4. zdôrazňuje, že diplomacia v oblasti klímy je neoddeliteľnou súčasťou komplexného 

prístupu k vonkajšej činnosti EÚ; uznáva, že zmena klímy ovplyvní krajiny v rôzne 

závažnej miere, pričom najmenej rozvinuté krajiny budú neúmerne  postihnuté pre 

nedostatok zdrojov na zmierňovanie zmeny klímy a na adaptáciu na túto zmenu; uznáva, 

že premena Arktídy je hlavným faktorom vplyvu zmeny klímy na bezpečnosť EÚ; vyzýva 

na  prijatie politiky prevencie vo vzťahu k zmene klímy a na diskusiu o budúcej stratégii 

na úrovni EÚ zameranej na strategické a politické dôsledky geopolitickej nestability 

spôsobenej zmenami klímy, ktorá by EÚ umožnila reagovať na konflikty týkajúce sa 

zdrojov vystupňovaním spolupráce s krajinami najviac postihnutými dôsledkami zmeny 
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klímy; 

5. domnieva sa, že Parlament by mal využiť svoju úlohu a vplyv v medzinárodných 

parlamentných sieťach a zintenzívniť úsilie o zabezpečenie ambicióznej a právne záväznej 

medzinárodnej dohody v Paríži; 

6. víta akčný plán diplomacie v oblasti klímy, v ktorom sa uvádza, že ESVČ, Komisia 

a členské štáty musia v roku 2015 spoločne implementovať strategický ucelený a jednotný 

plán diplomacie v oblasti klímy; zdôrazňuje, že v záveroch Rady pre zahraničné veci sa 

schválili spoločné neoficiálne dokumenty ESVČ a Komisie, v ktorých sa určili tri línie 

diplomacie v oblasti klímy, a že akčný plán musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto 

stratégie; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú ESVČ môže zohrávať pri presadzovaní pozícií 

EÚ pred a počas konferencie o zmene klímy v Paríži a pri vytváraní vzájomného 

porozumenia medzi všetkými zúčastnenými stranami o tom, ako získať medzinárodnú 

podporu pre rozvoj odolný voči zmene klímy; 

7. zdôrazňuje význam dialógov medzi EÚ a národnými parlamentmi, miestnymi orgánmi, 

občianskou spoločnosťou, súkromným sektorom a médiami v rámci EÚ a mimo nej 

vzhľadom na to, že uvedení aktéri zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v diskusii o klíme; je 

presvedčený, že tieto dialógy prispejú k transparentnej a inkluzívnej dohode; 

8. zdôrazňuje, že akčný plán musí byť spojený s jasne vymedzenými cieľmi a stratégiami na 

ich dosiahnutie; 

9. zdôrazňuje, že je dôležité naďalej považovať ľudské práva za ústredný bod opatrení v 

oblasti klímy, a trvá na tom, že Komisia a členské štáty musia zabezpečiť, aby sa v 

parížskej dohode uznala skutočnosť, že dodržiavanie, ochrana a presadzovanie ľudských 

práv zahŕňajúcich okrem iného rodovú rovnosť, úplnú a rovnakú účasť žien a aktívnu 

podporu spravodlivého prechodu pracovnej sily k dôstojnej práci a kvalitným pracovným 

miestam pre všetkých sú predpokladmi pre účinné globálne opatrenia v oblasti klímy; 

10. poznamenáva, že zmluvné strany UNFCCC sa na stretnutí COP18 rozhodli (rozhodnutie 

23/CP.18) prijať cieľ vyváženého zastúpenia žien a mužov v orgánoch zriadených podľa 

UNFCCC a Kjótskeho protokolu v záujme zlepšenia účasti žien a sformulovania 

účinnejšej politiky v oblasti zmeny klímy, ktorá v rovnakej miere rieši potreby žien a 

mužov, ako aj sledovania pokroku pri plnení cieľa rodovej rovnováhy v rámci rozvíjania 

rodovo citlivej politiky v oblasti klímy; 

11. vyzýva podpredsedníčku Komisie a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku, aby vypracovala strategické priority vonkajšej politiky v oblasti 

klímy v rámci všeobecných cieľov zahraničnej politiky a aby zabezpečila, že delegácie 

EÚ sa viac zamerajú na politiky v oblasti klímy a na monitorovanie úsilia jednotlivých 

krajín o zmiernenie zmeny klímy alebo adaptáciu na ňu a na poskytovanie podpory, čo sa 

týka budovania kapacít, a že budú mať potrebné finančné prostriedky na realizáciu 

opatrení na monitorovanie; vyzýva EÚ, aby v otázkach klímy užšie spolupracovala 

so susednými a kandidátskymi krajinami a naliehala pritom na zladenie ich politík s 

klimatickými cieľmi EÚ; vyzýva členské štáty a ESVČ, aby určili kontaktné miesta pre 

oblasť zmeny klímy v delegáciách EÚ a na veľvyslanectvách členských štátov; 

12. pripomína, že podľa očakávaní spôsobí zmena klímy významné zmeny v migračných 
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modeloch v rámci celého rozvojového sveta; vyzýva EÚ, aby podporovala spoločenstvá v 

rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách v ich snahách o adaptáciu 

na zmenu klímy a zvyšovanie odolnosti voči environmentálnym rizikám; 

13. zdôrazňuje, že téma zmeny klímy by mala byť neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej 

politiky a treba ju zohľadniť pri plánovaní rozpočtu pre oblasť humanitárnej pomoci a 

rozvojovej politiky. 
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