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B9-0044/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o európskom ekologickom dohovore
(2019/2956(RSP))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán 
UNFCCC (COP 21) v Paríži (Parížska dohoda),

– so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite (DBD),

– so zreteľom najnovšie a najkomplexnejšie vedecké dôkazy o škodlivých účinkoch 
zmeny klímy stanovené v osobitnej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) s názvom Globálne otepľovanie o 1,5°C, jeho piatu hodnotiacu správu (AR5) a 
jeho súvisiacu súhrnnú správu, jeho osobitnú správu o zmene klímy a pôde a jeho 
osobitnú správu o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

– so zreteľom na publikáciu Európskej environmentálnej agentúry s názvom The 
European environment – state and outlook 2020 (SOER 2020): knowledge for transition 
to a sustainable Europe,

– so zreteľom na Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a na ciele udržateľného 
rozvoja, ako aj na diskusný dokument Komisie z 30. januára 2019 s názvom Smerom k 
udržateľnej Európe do roku 2030 (COM(2019)0022),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. júla 2019 s názvom Posilnenie opatrení EÚ na 
ochranu a obnovu svetových lesov (COM(2019)0352) a na oznámenie Komisie z 20. 
septembra 2013 s názvom Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor 
lesného hospodárstva (COM(2013)0659),

– so zreteľom na obrovské riziko straty biodiverzity opísané v Celosvetovej hodnotiacej 
správe o biodiverzite a ekosystémových službách Medzivládnej vedecko-politickej 
platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby z 31. mája 2019,

– so zreteľom na 25. konferenciu zmluvných strán UNFCCC (COP 25), ktorá sa konala 
od 2. do 13. decembra 2019 v Madride,

– so zreteľom na 26. konferenciu zmluvných strán UNFCCC, ktorá sa uskutoční v 
decembri 2020, a na skutočnosť, že všetky zmluvné strany UNFCCC musia zvýšiť 
svoje vnútroštátne stanovené príspevky v súlade s cieľmi Parížskej dohody,

– so zreteľom na 15. konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite 
(COP 15), ktorá sa má konať v októbri 2020 v čínskom Kchun-mingu a na ktorej 
zmluvné strany budú musieť rozhodnúť o globálnom rámci na zastavenie straty 
biodiverzity na obdobie po roku 2020,
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá 
strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o konferencii OSN o zmene klímy 
2019 v španielskom Madride (COP 25)3,

– so zreteľom na článok 153 ZFEÚ o sociálnej ochrane pracovníkov,

– so zreteľom na článok 9 ZFEÚ, v ktorom sa EÚ ukladá povinnosť podporovať vysokú 
úroveň zamestnanosti, zaručiť primeranú sociálnu ochranu, bojovať proti sociálnemu 
vylúčeniu a zaistiť vysokú úroveň vzdelania, odbornej prípravy a ochrany ľudského 
zdravia,

– so zreteľom na návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+),

– so zreteľom na dohovory a odporúčania Medzinárodnej organizácie práce (MOP),

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2016 o sociálnom 
dampingu v Európskej únii4,

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu Rady Európy,

– so zreteľom na štúdiu Bostonskej univerzity z roku 2019 s názvom Pentagon Fuel Use, 
Climate Change, and the Costs of War,

– so zreteľom na správu o ľudskom rozvoji z roku 2019 v rámci Rozvojového programu 
Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže je rozhodujúce prijať okamžité a ambiciózne opatrenia na obmedzenie 
globálneho otepľovania na 1,5 °C, aby sa zabránilo masívnej strate biodiverzity, 
degradácii ekosystémov, nedostatku zdrojov, znečisteniu a zvýšeným zdravotným 
rizikám; keďže dôsledky klimatickej krízy sú už citeľné na celom svete a naďalej sa 
znepokojivým tempom zhoršujú;

B. keďže v správe Rozvojového programu Organizácie Spojených národov z roku 2019 o 
ľudskom rozvoji sa uvádza, že rozdiely v oblasti ľudského rozvoja sú naďalej rozšírené 
a vznikajú nové nerovnosti; keďže tieto rastúce sociálne a hospodárske nerovnosti treba 
riešiť čo najskôr a tiež v súlade so všetkými opatreniami v oblasti klímy;

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.
2 Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
3 Prijaté texty, P9_TA(2019)0079.
4 Ú. v. EÚ L 204, 13.6.2018, s. 111.
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C. keďže krízy v oblasti klímy a životného prostredia si vyžadujú prijatie opatrení, ktoré by 
boli vzdialené od posadnutosti hospodárskym rastom, ktorý je hlavnou príčinou oboch 
kríz, a keďže európsky ekologický dohovor musí byť začiatkom konca tejto ničivej 
dogmy;

D. keďže od roku 2010 vynaložili iba veľké ropné a plynárenské spoločnosti 250 miliónov 
eur na lobizmus; keďže celosvetový boj proti zmene klímy spája stovky miliónov ľudí 
na celej planéte a žiada ukončenie vlády záujmov zameraných na využívanie fosílnych 
palív;

E. keďže teraz máme príležitosť predložiť ambiciózny, holistický a všestranný plán 
investícií a transformácie, ktorý sa opiera o demokraciu, reguláciu a verejnú kontrolu; 
keďže si nemôžeme dovoliť, aby sme riešenie problémov, ktoré spôsobil trh, ponechali 
na trhové sily, a preto výraz „ekologický dohovor“ nie je dostatočným označením 
vývoja, ktorý požadujú popredné vedecké práce;

F. keďže máme už len jednu šancu riešiť tieto environmentálne a sociálne krízy; keďže 
týmto spoločným výzvam môžeme účinne čeliť len vtedy, ak budeme k všetkým týmto 
krízam pristupovať súčasne; keďže táto Komisia môže ako posledná predložiť návrhy 
na riešenie týchto kríz a nemôže si dovoliť v tejto úlohe zlyhať;

G. keďže ekologický dohovor musí viesť k radikálnej, systematickej a globálnej revolúcii v 
našich spôsoboch výroby, spotreby a distribúcie, zlepšiť život a zároveň viesť 
k dekarbonizácii našich spoločností; keďže musí byť spravodlivý a musí priniesť 
všeobecný prospech; keďže tieto krízy dokazujú potrebu spolupráce, aby sme 
vybudovali inú Európu, ktorá uprednostňuje planétu a ľudí pred ziskom;

1. pripomína, že krízy v oblasti klímy a biodiverzity a rastúce sociálne a hospodárske 
nerovnosti sú najdôležitejšími výzvami, ktorým ľudstvo čelí, a že európsky ekologický 
dohovor predstavuje príležitosť na ich spoločné a účinné riešenie; zdôrazňuje, že 
zásadná zmena politiky, včasná medzinárodná spolupráca, solidarita a záväzky k 
vysokým ambíciám sú jediným spôsobom, ako udržať globálne otepľovanie pod 
úrovňou 1,5 °C a bojovať proti nerovnosti; domnieva sa, že európsky ekologický 
dohovor musí mať transformačný charakter a musí viesť k radikálnej, systematickej a 
globálnej revolúcii v našich spôsoboch výroby, spotreby a distribúcie;

2. berie na vedomie návrh ekologického dohovoru predložený Komisiou; zdôrazňuje, že 
európsky ekologický dohovor musí podporovať cieľ udržateľného rozvoja, chrániť a 
posilňovať ekosystémy EÚ, zabezpečiť ich zachovanie a chrániť zdravie a blaho ľudí 
pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi; zdôrazňuje, že európsky ekologický 
dohovor nie je len posilnenou politikou v oblasti klímy, ale predstavuje investičný plán, 
ktorý by mal v plnej miere transformovať hospodárstvo a spoločnosť a jednoznačne ich 
nasmerovať na ekologickú cestu, ktorá podporuje sociálne práva a zlepšuje život 
všetkých obyvateľov tejto planéty; zdôrazňuje, že ciele trvalo udržateľného rozvoja by 
mali slúžiť ako zastrešujúci rámec pre tvorbu politiky a vykonávanie;

3. domnieva sa, že ústrednou témou európskeho ekologického dohovoru musí byť 
solidarita a že musí ísť o dohodu orientovanú smerom von; zdôrazňuje, že európsky 
ekologický dohovor musí byť o sociálnej spravodlivosti a musí spoločne riešiť sociálne 
a hospodárske rozdiely a globálne otepľovanie; zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť 
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spravodlivú transformáciu je dôležité rešpektovať a posilňovať sociálny dialóg na 
všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach, a to najmä s odbormi; v tejto súvislosti 
pripomína povinnosť Únie uznať a podporovať úlohu sociálnych partnerov; domnieva 
sa, že európsky ekologický dohovor musí byť zakotvený v zásadách klimatickej 
spravodlivosti, musí vychádzať z vedeckých štúdií a musí byť v plnom súlade s nimi;

4. odmieta používanie módnych výrazov a sloganov na zamaskovanie nedostatočných 
ambícií a neúčinných a nevhodných trhovo orientovaných opatrení v oblasti klímy, 
ktoré v konečnom dôsledku zvýhodňujú veľké podniky a odvetvie fosílnych palív; 
interpretuje európsky ekologický dohovor ako príležitosť na skoncovanie s 
neoliberálnym rámcom a na to, aby EÚ konečne uznala svoj dlh voči klíme a historickú 
zodpovednosť urobiť viac; vyjadruje presvedčenie, že postupné opatrenia v čase 
núdzového stavu v oblasti klímy sú žalostne nedostatočné a že európsky ekologický 
dohovor musí byť radikálnym a transformačným programom, ktorý povedie k rýchlym, 
ďalekosiahlym a bezprecedentným zmenám nášho hospodárstva a spoločnosti; odmieta 
integráciu trhu ako spôsob vyrovnávania podmienok v súlade so záujmami veľkých 
spoločností a žiada silný verejný sektor v strategických oblastiach, ako sú energetika a 
priemysel, ktorý by dokázal plniť environmentálne ciele a zároveň znižovať sociálne a 
územné nerovnosti;

5. zdôrazňuje, že jednostranné zameranie na hospodársky rast spôsobilo núdzovú situáciu 
v oblasti klímy a biodiverzity; poznamenáva, že problémy nemožno riešiť rovnakým 
prístupom, ktorý je príčinou týchto problémov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, 
že Komisia považuje európsky ekologický dohovor za novú stratégiu rastu; zdôrazňuje 
potrebu zaviesť hospodárske modely, ktoré zohľadňujú hranice možností planéty, 
sociálne potreby a ľudské práva, namiesto slepej posadnutosti hospodárskym rastom;

6. vyžaduje komplexné a zmysluplné rodové hľadisko vo všetkých politických oblastiach, 
najmä v klimatickej a sociálnej politike, keďže ženy a marginalizované rody sú najviac 
zasiahnuté úspornými opatreniami, sociálnym vylúčením a zmenou klímy; potvrdzuje, 
že európsky ekologický dohovor musí mať rodové hľadisko, aby bol účinný a splnil 
svoje ciele; vyzýva EÚ a členské štáty, aby v plnej miere vykonávali nový akčný plán 
pre rodovú rovnosť tak, ako bol schválený na konferencii COP 25;

7. domnieva sa, že kapitalizmus nie je ekologický a ani sa takým nemôže stať; nazdáva sa, 
že prevládajúci sociálno-ekonomický systém je vo svojej podstate neudržateľný a že 
kapitalistický rast je úplne v rozpore s fyzickými obmedzeniami planéty, pričom narúša 
rovnováhu, od ktorej závisí všetok život; s poľutovaním poukazuje na zneužívanie obáv 
občanov v súvislosti so životným prostredím v záujme dosahovania kapitalistického 
zisku, jeho rozšírenia o nové oblasti dosahovania zisku a vytvorenia nových foriem 
súkromného vlastníctva prírody (tzv. prírodný kapitál) s cieľom obchodne ťažiť zo 
skutočných obáv týkajúcich sa životného prostredia bez toho, aby sa skutočne riešili 
problémy, ktoré sú príčinou týchto obáv; konštatuje, že boj proti zmene klímy je 
neoddeliteľný od boja proti sociálnym a hospodárskym nerovnostiam a za mier;

Zvýšenie ambícií EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050

8. zdôrazňuje, že EÚ s ohľadom na zásadu spoločnej, ale rozdielnej zodpovednosti musí 
ísť príkladom a predložiť revidovaný vnútroštátne stanovený príspevok (NDC) na 
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úrovni aspoň 70 % dostatočne dlho pred konferenciou COP 26 v Glasgowe, pričom 
poskytne dostatok času ostatným zmluvným stranám, aby reagovali na tento signál 
ambícií svojimi vlastnými revidovanými cieľmi; zdôrazňuje, že ambiciózne ciele v 
oblasti dekarbonizácie by sa nemali vnímať ako záťaž pre hospodárstvo, ale v 
skutočnosti prispejú k tomu, aby sa ambiciózne politiky v oblasti dekarbonizácie 
presadzovali naprieč odvetviami;

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že EÚ trvale podporuje ciele, ktoré nie sú v 
súlade s cieľom Parížskej dohody udržať otepľovanie pod úrovňou 1,5 °C, a že členské 
štáty brzdia svoje ambície v Rade; vyjadruje hlboký nesúhlas s tým, že súčasné politiky 
EÚ znížia emisie skleníkových plynov len o približne 60 % do roku 2050; konštatuje 
najmä, že smernica o obnoviteľných zdrojoch energie a smernica o energetickej 
efektívnosti, ktoré stanovujú ciele 32 % a 32,5 % do roku 2030, sú vzdialené tomu, čo 
je potrebné na udržanie globálneho otepľovania pod úrovňou 1,5 °C, a neodzrkadľujú 
nevyhnutné ambície;

10. so znepokojením berie na vedomie negatívnu úlohu, ktorú pri tvorbe politík EÚ zohráva 
lobizmus v oblasti fosílnych palív a iných oblastiach, a poukazuje na nedostatočnú 
transparentnosť, najmä v Rade;

11. odmieta predstavu, že prírodu možno speňažiť a že s právom na znečisťovanie sa dá 
obchodovať; požaduje normatívny prístup k regulácii emisií skleníkových plynov; žiada 
politiku znižovania emisií skleníkových plynov založenú na konkrétnom predpise 
vymedzenom a monitorovanom OSN;

12. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa Komisia podnikla bezodkladné kroky, pokiaľ ide 
o vykonávanie európskeho ekologického dohovoru, a aby sa vyhýbala vykonávaniu 
ďalších posúdení, ak veda hovorí jasnou rečou; nazdáva sa, že takéto pokusy sú 
taktikami oneskorenia a spomaľujú transformáciu; opakuje, že Parlament vyhlásil 
núdzový stav v oblasti klímy a životného prostredia a že EÚ musí náležite konať tak, že 
stanoví a vykoná ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie, ktoré by sa mali dosiahnuť 
najneskôr do roku 2040;

13. so znepokojením berie na vedomie postup dlhodobej stratégie EÚ v oblasti 
dekarbonizácie a nadmerné spoliehanie sa na technologické riešenia, z ktorých väčšina 
ešte stále nie je rozvinutá vo väčšom meradle; trvá na tom, že energetická transformácia 
musí byť založená na prechode na energetický systém založený na plne obnoviteľných 
zdrojoch energie najneskôr do roku 2050;

14. domnieva sa, že navrhovaný dvojstupňový prístup v oznámení o európskom 
ekologickom dohovore v súvislosti s revíziou NDC EÚ je výzvou pre odvetvie 
fosílnych palív na cielenejší lobizmus a domnieva sa, že tento prístup je zmiešaným 
signálom pre zvyšok zmluvných strán Parížskej dohody, pokiaľ ide o to, kde EÚ stojí v 
otázke jej ambícií na rok 2030; zdôrazňuje, že zveličovanie problémov v oblasti 
dekarbonizácie medzi 50 % a 55 % nepredstavuje vedúce postavenie na globálnej scéne, 
ale namiesto toho vytvára priestor vo väčšej miere zdôvodňovať nízke ambície týkajúce 
sa NDC;

15. naďalej kritizuje koncepciu klimatickej neutrality, ktorú navrhuje Komisia a ktorá 
nezahŕňa emisie skleníkových plynov z nadnárodných odvetví, ako sú emisie z leteckej 
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a lodnej dopravy a v rámci hodnotových reťazcov nadnárodných spoločností, a zároveň 
presadzuje kompenzačné opatrenia a využívanie falošných trhov s uhlíkom, ktoré 
speňažujú znečistenie a prírodný tovar; domnieva sa, že dôraz na „klimatickú 
neutralitu“ odvádza od potreby postupne prestať používať fosílne palivá a regulovať 
udržateľnosť; vyjadruje pevné presvedčenie, že sa treba upriamiť na zásadnú 
dekarbonizáciu, ktorá by prebiehala zodpovedne a jednoducho, čo si vyžaduje posun 
smerom k energii z obnoviteľných zdrojov a budúcnosť bez fosílnych palív; varuje pred 
nebezpečenstvom spoliehania sa na budúce rozsiahle technológie na zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ak v súčasnosti 
neexistuje dôkaz o tom, že takéto technológie možno navrhnúť a zaviesť vo 
významnom rozsahu; varuje pred nebezpečenstvom spoliehania sa na prírodný záchyt 
uhlíka, ako sú oceány, lesy a pôda, ktorých komplexné fungovanie a dynamiku ešte 
stále úplne nechápeme;

16. vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózny zákon o klíme, ktorý zakotví zodpovedné 
ciele a zohľadní nepriame emisie;

17. so záujmom očakáva novú a ambicióznejšiu stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy 
a očakáva, že bude podporovať vyvážené financovanie v oblasti zmierňovania a 
adaptácie, ako aj opätovné zameranie na adaptáciu;

Zásobovanie energiou z obnoviteľných zdrojov, dostupnou a bezpečnou energiou

18. opätovne zdôrazňuje, že energetická politika je o ľuďoch a musí sa v prvom rade 
usilovať o spravodlivý prístup k energiám tým, že zaručuje právo na energiu; domnieva 
sa, že energetická chudoba je úzko prepojená s krízou v oblasti klímy, a zdôrazňuje 
potenciál európskeho ekologického dohovoru v boji proti nerovnosti a kríze v oblasti 
klímy, pokiaľ ide o sociálnu politiku, ktorá vedie k ekologickej transformácii; 
pripomína právo na bývanie a zdôrazňuje, ako môže ekologický dohovor zaručiť toto 
právo, odstrániť energetickú chudobu a zároveň dosiahnuť dekarbonizáciu 
prostredníctvom náležitých ambícií a primerane financovaných politík;

19. odsudzuje privatizáciu odvetví energetiky, ktorá vedie k vyšším cenám a nárastu 
energetickej chudoby; zdôrazňuje, že energia je verejným statkom a prístup k energii z 
obnoviteľných zdrojov a dostupnej energii je základným právom; trvá na tom, aby 
energetické systémy, ktoré sú súčasťou verejného vlastníctva a riadenia, boli 
demokratizované a decentralizované a aby boli komunitné projekty v oblasti energetiky 
rozšírené s cieľom lepšie ich nasmerovať na environmentálne a sociálne ciele; vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad alarmujúcim množstvom domácností v EÚ, ktoré trpia alebo 
sú postihnutú energetickou chudobou, a opätovne zdôrazňuje, že rovnaký prístup k 
udržateľnej a cenovo dostupnej energii je základným právom, a preto by sa malo 
zakázať odpojenie od dodávok elektrickej energie a/alebo tepla; okrem toho sa 
domnieva, že energeticky účinné opatrenia v budovách môžu zlepšiť situáciu v oblasti 
bývania a môžu pomôcť zmierniť energetickú chudobu; zdôrazňuje však, že náklady na 
renováciu by nemali znášať nájomníci;

20. vyjadruje poľutovanie nad používaním „technologickej neutrality“ ako eufemizmu s 
cieľom skrývať skutočné zameranie na kapitálovo náročné technológie, ktoré v scenári 
európskeho ekologického dohovoru zabezpečujú hegemóniu veľkých energetických 
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podnikov; odsudzuje množstvo projektov v oblasti fosílnych palív na 4. zozname 
projektov spoločného záujmu, čím sa prehlbuje závislosť od hospodárstva 
využívajúceho fosílne palivá;

21. vyzýva Komisiu, aby zvýšila mieru renovácie verejných budov a rozšírila rozsah 
pôsobnosti smernice o energetickej hospodárnosti budov; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
vyššie ciele podľa smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a smernice o energetickej 
efektívnosti; domnieva sa, že iniciatíva „vlna renovácie“ by mala zahŕňať konkrétne 
opatrenia a opatrenia na podporu obnovy budov, tak verejných, ako aj súkromných, na 
budovy s takmer nulovou spotrebou energie do roku 2050; žiada Komisiu a členské 
štáty, aby zvážili zvýšenie miery renovácie verejných budov a zabezpečili primerané 
verejné financovanie a zároveň vytvorili spravodlivé pracovné príležitosti;

22. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia a niektoré členské štáty podporujú jadrovú 
energiu ako riešenie klimatickej krízy napriek nevyriešenému problému nakladania s 
jadrovým odpadom a bezpečnostným výzvam, ktoré prináša;

23. vyjadruje znepokojenie v súvislosti so záujmom Komisie v oblasti dekarbonizácie plynu 
a používaním odôvodnení energetickej bezpečnosti a cenovej dostupnosti pre 
odberateľov plynu s cieľom začleniť plyn do stratégie EÚ v oblasti dekarbonizácie; 
žiada Komisiu, aby bezodkladne predložila revíziu nariadenia o TEN-E s cieľom 
zabezpečiť, aby nasledujúci 5. zoznam projektov spoločného záujmu spĺňal nové 
kritériá v súlade s Parížskou dohodou;

Mobilizácia priemyslu pre čisté a obehové hospodárstvo

24. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné zabezpečiť, aby sa skutočný význam zásad 
obehového hospodárstva plne uplatňoval vo všetkých právnych predpisoch a postupoch, 
keďže štatistiky o materiálových tokoch a tvorbe odpadu ukazujú, že obehové 
hospodárstvo je ešte len v začiatkoch; hoci skutočne obehové hospodárstvo môže 
minimalizovať ťažbu odpadu a zdrojov, zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov, znížiť 
emisie skleníkových plynov a prispieť k zachovaniu biodiverzity, domnieva sa, že 
investície, ďalšie právne predpisy a monitorovanie pokroku sú nevyhnutné;

25. podčiarkuje, že je potrebné podporovať miestnu spotrebu a výrobu založenú na 
zásadách, ktoré spočívajú v odmietnutí, znížení, opätovnom použití, recyklácii a oprave, 
zastaviť obchodné stratégie plánovaného zastarávania, pri ktorých sú výrobky navrhnuté 
tak, aby mali krátku životnosť a bolo ich treba nahradiť, a prispôsobiť spotrebu limitom 
planéty; nazdáva sa, že právo na opravu a trvalú podporu služieb IT je nevyhnutné na 
dosiahnutie udržateľnej spotreby, a vyzýva na zakotvenie týchto práv v právnych 
predpisoch EÚ; vyzýva na zakotvenie týchto práv v právnych predpisoch EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na ukončenie obchodovania s odpadom, ktoré je 
obzvlášť škodlivé pre zraniteľných ľudí a životné prostredie v tretích krajinách, a na 
podporu budovania kapacít na riešenie nášho vlastného odpadu v EÚ;

27. vyzýva všetky inštitúcie EÚ, členské štáty a miestne orgány, aby zabezpečili, aby ich 
verejné obstarávanie, a to aj v oblasti digitálnych technológií, rešpektovalo prísne 
normy v oblasti životného prostredia a ľudských práv; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala, či sú existujúce európske a vnútroštátne právne predpisy a postupy v 
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oblasti verejného obstarávania v súlade so záväzkami EÚ a jej členských štátov v 
oblasti životného prostredia a ľudských práv; vyzýva Komisiu, aby zmenila smernice 
EÚ o verejnom obstarávaní s cieľom zabezpečiť, aby veľkí verejní obstarávatelia 
navrhli, zverejnili a presadzovali plány náležitej starostlivosti s cieľom zaistiť 
dodržiavanie hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, usmernení 
OECD pre nadnárodné podniky a základných dohovorov MOP v rámci ich 
dodávateľských reťazcov; vyzýva inštitúcie EÚ, aby išli príkladom tým, že pri svojom 
vlastnom obstarávaní budú dodržiavať usmernenia týkajúce sa sociálne zodpovedného 
verejného obstarávania a existujúce najlepšie postupy medzi verejnými obstarávateľmi;

28. zdôrazňuje, že biologicky rozložiteľné plasty a bioplasty sú v rozpore so zásadami 
obehového hospodárstva a ťažiskom sa musí stať zníženie objemu plastov a vytvorenie 
hospodárstva s uzatvoreným cyklom plastov; vyzýva Komisiu, aby presadzovala a 
prijala právne predpisy pre plne obehové plastové hospodárstvo, ktoré vylučuje 
biologicky rozložiteľné plasty a bioplasty; je presvedčený, že žiadna spoločnosť by 
nemala mať právo na znečisťovanie; vyzýva Komisiu, aby zaviedla prísnejšie opatrenia 
týkajúce sa jednorazových plastov vrátane systémov rozšírenejšej zodpovednosti 
výrobcov; pripomína, že zabezpečovanie dodávok surovín alebo zdrojov energie by 
nemalo byť príčinou geopolitického boja, poškodzovania životného prostredia v 
zaostávajúcich regiónoch ani akejkoľvek formy neokolonializmu;

29. vyzýva Komisiu, aby predložila skutočne transformatívny nový akčný plán pre obehové 
hospodárstvo, ktorý bude obsahovať spoľahlivé opatrenia, ktoré posilnia rozšírenú 
zodpovednosť výrobcov a budú regulovať dizajn výrobkov v záujme udržateľnosti; 
zdôrazňuje potrebu rozšíriť nariadenia o ekodizajne a označovaní energetickými 
štítkami na všetky hlavné kategórie výrobkov; zdôrazňuje, že v rámci zavádzania 
digitálnych technológií je potrebné prijať regulačné opatrenia, ktoré prispejú k sociálnej 
a environmentálnej udržateľnosti hodnotových reťazcov IKT, a zabezpečiť, aby kroky v 
oblasti digitalizácie boli v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a cieľmi politík v 
oblasti klímy, energetiky a životného prostredia;

30. uznáva, že priemyselné a pracovné politiky si vyžadujú štrukturálne zmeny vyplývajúce 
zo zásadnej dekarbonizácie európskych priemyselných odvetví, najmä energeticky 
náročných odvetví; zdôrazňuje tiež, že tieto politiky musia zabezpečiť tvorbu 
pracovných miest, lepšie pracovné podmienky, práva a zvýšené mzdy, a zdôrazňuje, že 
sú potrebné záruky na zachovanie počtu pracovných miest v priemysle; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že je dôležité rešpektovať a posilňovať sociálny dialóg na všetkých 
úrovniach a vo všetkých odvetviach, najmä s odbormi; zdôrazňuje, že na zvrátenie 
nerovnomerného vývoja, ktorý vyplýva z trhovej logiky, sú nevyhnutné verejné 
investície, ktorými sa zabezpečia kvalitné pracovné miesta a silné politiky súdržnosti v 
rámci Európskej únie;

31. vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila priemyselnú stratégiu EÚ, ktorá 
prostredníctvom regulačného prístupu nasmeruje priemysel EÚ k zásadnej 
dekarbonizácii, najmä v energeticky náročných priemyselných odvetviach; požaduje 
dostatočné investície do odbornej prípravy a vzdelávania pracovníkov s cieľom 
prispôsobiť sa týmto zmenám, aby sa tak zabezpečilo, že sa na nikoho a na žiadny 
región nezabudne; zdôrazňuje, že skutočné obehové hospodárstvo vytvorí ďalšie 
kvalitné pracovné miesta v oblasti recyklácie, údržby, opravy a opätovného použitia a 
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opätovnej výroby;

32. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoje pravidlá štátnej pomoci s cieľom zabezpečiť, aby sa 
štátna pomoc mohla využívať napríklad v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 
železničnej dopravy a modernizácie budov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasné 
pravidlá štátnej pomoci uprednostňujú uhlie a jadrovú energiu (čo ukazujú napr. 
rozhodnutia o Hinkley Point C, Paksi II a kapacitných mechanizmoch pre uhoľné 
elektrárne);

Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu

33. so záujmom očakáva stratégiu Komisie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu v roku 
2020 a predpokladá, že prinesie radikálnu zmenu v dopravných systémoch v celej 
Európe tým, že v rámci multimodality prepravy nákladu posilní modálny prechod 
na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu a podporí zelenú logistiku a zníženie 
objemu nákladnej dopravy;

34. zdôrazňuje, že zachovanie a udržanie verejného vlastníctva verejnej dopravy je 
najúčinnejším spôsobom usmerňovania a dosiahnutia účinnej dekarbonizácie odvetvia 
dopravy a zabezpečenia práva verejnosti na mobilitu; požaduje zvrátenie prebiehajúcej 
alebo už ukončenej liberalizácie v odvetviach dopravy, pretože vo všeobecnosti vedie 
k degradácii infraštruktúry, vybavenia a poskytovaných služieb; poukazuje na to, ako 
privatizácia verejných služieb, napríklad dopravy, oslabuje práva pracovníkov;

35. apeluje na členské štáty, aby zaviedli systémy bezplatnej verejnej dopravy a do 
jednotlivých dopravných systémov začleňovali jednotný a multimodálny systém predaja 
cestovných lístkov, ako aj verejné systémy požičiavania vozidiel, a zabezpečili tak 
všeobecnú prístupnosť a zároveň odrádzali od používania súkromných automobilov;

36. zdôrazňuje, že udržateľný rozvoj miest znižuje potrebu individuálnej dopravy, pretože 
vytvára kvalitné pracovné miesta v rámci miestnych komunít a predchádza fenoménu 
komunít dochádzajúcich pracovníkov; zdôrazňuje, že ekologickejšie mestá a 
dekarbonizovaná verejná doprava sú základnými prvkami inteligentnej udržateľnej 
mobility v mestských oblastiach; naliehavo vyzýva mestá a obce, aby uprednostňovali 
cyklistickú a pešiu infraštruktúru pred cestami a zároveň aby investovali do rozvoja 
adekvátnych sietí pre infraštruktúru pre alternatívne palivá; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporovali plány mestskej a vidieckej mobility, ktoré sú vo verejnom 
záujme a integrujú všetky nové druhy dopravy, s cieľom zvýšiť kvalitu služieb pre 
občanov a znížiť environmentálne náklady miest; vyzýva Komisiu, členské štáty a 
zainteresované strany, aby podporovali lokálnu výrobu;

37. zdôrazňuje potrebu účinnej a inkluzívnej verejnej dopravy, ktorá by zahŕňala mestské, 
prímestské a vidiecke oblasti a ktorá by mala byť prístupná osobám so zníženou 
pohyblivosťou; poukazuje na potrebu rýchlej, cenovo dostupnej a spoľahlivej vlakovej 
siete medzi všetkými hlavnými európskymi mestami, aby sa tak nemuseli uskutočňovať 
vnútroeurópske lety, resp. aby sa uskutočňovali v menšom počte; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby radikálne zvýšili úsilie a investície na dosiahnutie tohto cieľa a 
zároveň postupne odstránili všetky existujúce stimuly, ktoré sú v rozpore s týmto 
cieľom zdôrazňuje význam financovania projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry s 
cieľom pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti klímy a význam cezhraničnej spolupráce 



RE\1196593SK.docx 11/23 PE643.468v01-00

SK

medzi členskými štátmi; je presvedčený, že pokiaľ ide o finančné prostriedky EÚ pre 
dopravu, jedným z kritérií oprávnenosti projektov by mala byť ich vhodnosť na účel 
dosiahnutia cieľov v oblasti klímy;

38. odmieta ďalšie rozšírenie systémov obchodovania s emisiami na iné odvetvia, ako je 
lodná doprava, a trvá na potrebe regulačných prístupov k dekarbonizácii vo všetkých 
sektoroch; požaduje ambiciózne ciele zníženia emisií CO2, SOx, tuhých častíc a NOx v 
námornej doprave vrátane maximálneho zníženia znečistenia z dopravy v rámci cieľov 
svojej medzinárodnej obchodnej politiky;

39. vyzýva Komisiu, aby sa ambiciózne snažila o zníženie emisií z leteckej dopravy, aby 
ihneď navrhla zastavenie bezodplatného prideľovania všetkých emisných kvót pre 
letecké spoločnosti v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových 
plynov v Európskej únii (EU ETS) a aby požadovala úplný súlad systému kompenzácie 
a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA) s platnými právnymi 
predpismi EÚ a vytýčenými záväzkami v oblasti znižovania emisií;

40. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že obrovské dotácie sa udeľujú najväčším 
znečisťujúcim odvetviam, ako je letectvo, prostredníctvom oslobodenia od dane 
z kerozínu, dotácií na fosílne palivá a chýbajúcej harmonizácie dane z cestovných 
lístkov v celej EÚ; zdôrazňuje, že takýmito dotáciami sa nezaručujú rovnaké 
podmienky pre udržateľnejšie spôsoby dopravy fungujúce za rovnakých okolností; 
zdôrazňuje, že za uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ v leteckej doprave nesie 
zodpovednosť Komisia aj členské štáty; konštatuje, že členské štáty v minulosti 
akceptovali postupné zrušenie prevádzkovej pomoci pre neziskové uhoľné elektrárne, 
ale že prevádzková pomoc pre neziskové letiská naďalej pretrváva; žiada, aby sa zásada 
„znečisťovateľ platí“ uplatňovala aj na luxusné druhy dopravy, ako sú SUV a luxusné 
jachty, a požaduje zákaz súkromných lietadiel;

41. poukazuje na to, že hnacou silou rozvoja prepojených a automatizovaných vozidiel bola 
z veľkej miery technológia; požaduje preto preskúmanie sociálneho vplyvu a 
kompatibility takejto technológie s ľudskými a environmentálnymi hodnotami a cieľmi; 
domnieva sa, že zavádzanie nových dopravných služieb, ako je spolujazda a „mobilita 
ako služba“ (Maas), doplnených o systémy spoplatňovania ciest, by sa nemalo 
spomaľovať legislatívnymi prekážkami, pretože sú vhodnejšie ako individuálna 
automobilová doprava;

42. poukazuje na to, že je dôležité usmerňovať modálnu zmenu v mobilite, 
a to motivovaním ľudí k osvojovaniu udržateľných návykov prostredníctvom 
hospodárskych stimulov, zvyšovať informovanosť o environmentálnom vplyve 
jednotlivých spôsobov dopravy a koordinovať a rozvíjať nízkouhlíkové dopravné 
služby, ako je verejná doprava; zdôrazňuje, že samotné elektrické vozidlo nevyrieši 
environmentálne problémy spôsobené dopravou, pokiaľ nenastane zmena paradigmy, 
ktorá spochybní rozšírenosť individuálnej dopravy; zdôrazňuje, že náklady na takýto 
prechod treba spravodlivo rozdeliť, aby tak mobilita nepredstavovala pre 
najzraniteľnejšie osoby luxus a aby sa zabezpečilo vyváženie inými prostriedkami, 
napríklad znížením daní; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné zohľadniť potreby 
mobility v odľahlých a ostrovných regiónoch, najmä s cieľom zabrániť negatívnemu 
vplyvu na beztak ťažké demografické a životné podmienky v týchto regiónoch;



PE643.468v01-00 12/23 RE\1196593SK.docx

SK

„Z farmy na stôl“: vytvorenie spravodlivého, zdravého a ekologického potravinového 
systému

43. so znepokojením konštatuje, že poľnohospodárstvo, rybolov a výroba potravín sú stále 
najhlavnejšími príčinami straty suchozemskej a morskej biodiverzity; poukazuje na to, 
že intenzifikácia poľnohospodárstva a zanechanie poľnohospodárskych systémov, ktoré 
sa vyznačujú nízkou intenzitou činností a veľkou biodiverzitu, patria k hlavným 
poľnohospodárskym tlakom, ktoré prispievajú k tomuto negatívnemu trendu 
zdôrazňuje, že eutrofizácia, ktorú spôsobuje vyplavovanie dusíka z chovov 
hospodárskych zvierat a používanie umelých hnojív, je ďalšou hlavnou príčinou tejto 
straty biodiverzity; je presvedčený, že úbytok opeľovačov vrátane včiel vyvoláva 
mimoriadne obavy z hľadiska potravinovej bezpečnosti, keďže plodiny závislé od 
opeľovačov zohrávajú dôležitú úlohu v našej strave; takisto je presvedčený, že 
agrobiodiverzita je jednou z veľkých výziev našich čias, keďže podľa Organizácie OSN 
pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) došlo od začiatku 20. storočia k strate 75 % 
genetickej rozmanitosti rastlín, pričom ľudská strava je v súčasnosti založená hlavne na 
12 rastlinných druhoch a 14 živočíšnych druhoch;

44. vyjadruje poľutovanie nad vývojom poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá považuje 
potraviny za komoditu; je pevne presvedčený, že potraviny sú základným ľudským 
právom; zdôrazňuje, že je potrebné radikálne pretransformovať celý potravinový 
systém, aby sa zastavila strata biodiverzity a zmena klímy, aby sa podporila zdravá, 
výživná a udržateľná strava obsahujúca množstvo rastlinnej potravy a aby sa zaistila 
potravinová bezpečnosť a suverenita na celom svete;

45. domnieva sa, že chemické pesticídy, umelé hnojivá, genetické inžinierstvo v každej 
podobe, priemyselný chov a nadmerný rybolov, hromadný dovoz bielkovín a 
palivových plodín a pokračujúca globalizácia v potravinovom reťazci ohrozujú 
budúcnosť planéty a potravinárskej výroby a nemali by sa nijakým spôsobom dotovať, 
ale namiesto toho by sa mali čo najskôr zastaviť; konštatuje, že táto globalizácia 
potravinového dodávateľského reťazca neprináša prospech primárnym výrobcom, pre 
ktorých je typická výroba pod cenu, nízke výnosy a vystavenie nekalým obchodným 
praktikám z dôvodu roztriešteného charakteru tohto odvetvia; pripomína Komisii výzvu 
Parlamentu, aby navrhla právne predpisy, ktoré budú obsahovať záväznú povinnosť na 
úrovni EÚ spočívajúcu v znížení používania pesticídov prostredníctvom záväzných 
vnútroštátnych príspevkov; žiada, aby sa v záujme dosiahnutia týchto cieľov preskúmali 
medzinárodné obchodné dohody a posúdili nové dohody o voľnom obchode, najmä 
dohoda medzi EÚ a Mercosurom;

46. zdôrazňuje, že dobrovoľné a trhové mechanizmy nebudú stačiť na zabezpečenie 
spravodlivého prechodu na udržateľný potravinový systém; uznáva potrebu 
ambicióznych a právne záväzných mechanizmov a cieľov; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že súčasné a navrhované spoločné poľnohospodárske a rybárske politiky nijako 
neriešia environmentálne a sociálne výzvy v oblasti poľnohospodárstva, rybárstva a 
výroby potravín konštatuje, že začiatok revidovanej spoločnej poľnohospodárskej 
politiky sa pravdepodobne odloží na začiatok roka 2022; vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, 
že do národných strategických plánov pre poľnohospodárstvo sa od začiatku v plnej 
miere premietnu ambiciózne ciele ekologického dohovoru a stratégie „z farmy na stôl“; 
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zastáva názor, že v záujme dosiahnutia cieľov sa so zvýšením flexibility musí zaviesť 
silný a spoľahlivý systém vyvodzovania zodpovednosti, riadenia a monitorovania, ako 
aj prísne pravidlá transparentnosti pre vypracúvanie plánov na vnútroštátnej úrovni; 
zdôrazňuje, že Komisia musí zabezpečiť, aby sa tieto strategické plány posudzovali na 
základe spoľahlivých klimatických a environmentálnych kritérií; zdôrazňuje, že tieto 
plány by mali viesť k využívaniu udržateľných postupov, ako sú ekologické 
poľnohospodárstvo, agroekológia, agrolesníctvo a prísnejšie normy v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat;

47. vyzýva Komisiu, aby navrhla celostnú a ambicióznu stratégiu „z farmy na stôl“, ktorou 
by sa skutočne transformovali európske potravinárske, rybárske a poľnohospodárske 
odvetvia; zdôrazňuje, že východiskovými bodmi tejto stratégie by mali byť hranice 
možností planéty, ľudské zdravie a zdravie a dobré životné podmienky zvierat, pričom 
by mala byť založená na koncepcii agroekológie a udržateľnosti;

48. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať krátke potravinové dodávateľské reťazce a 
miestne potravinové systémy, ktorých výhody zahŕňajú spravodlivejšie ceny pre 
poľnohospodárov, prístup k čerstvým a sezónnym produktom pre spotrebiteľov, menší 
vplyv na životné prostredie a väčšiu sociálnu súdržnosť na miestnej úrovni; domnieva 
sa, že tento cieľ si vyžaduje zásadnú zmenu spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby 
sa potlačil a zvrátil trend zvýšenej liberalizácie a posilnili sa nástroje regulácie výroby 
a trhu;

49. zdôrazňuje, že stratégia „z farmy na stôl“ by mala obsahovať záväzné a ambiciózne 
ciele zníženia emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva, degradácie pôdy a 
používania chemických pesticídov, umelých hnojív a antibiotík vrátane urýchleného 
vyraďovania syntetických pesticídov a používania mikroplastov v hnojivách a mala by 
zahŕňať záväzné ciele v oblasti rozširovania ekologickej výroby; zdôrazňuje, že táto 
stratégia by mala podporovať agrolesníctvo, mala by zaviesť ďalšie právne predpisy a 
presadzovanie s cieľom chrániť dobré životné podmienky všetkých zvierat používaných 
v potravinovom reťazci a zabezpečiť, aby sa vo všetkých príslušných politikách bral 
ohľad na zvieratá ako cítiace bytosti, a mala by obsahovať plán na ukončenie 
hromadného dovozu komodít súvisiacich s odlesňovaním, ako je sója, palmový olej a 
kukurica, a záväzok zastaviť dovoz a pestovanie všetkých GMO v EÚ; považuje 
patentovanie osív a základných biologických procesov za neakceptovateľné;

50. zdôrazňuje potrebu sociálnej a spravodlivej transformácie poľnohospodárstva; 
zdôrazňuje, že poľnohospodárska a medzinárodná obchodná politika EÚ sa musí 
pretvoriť zo súčasného industrializovaného modelu založeného na vývoze do tretích 
krajín, v dôsledku čoho sú prvovýrobcovia vystavení geopolitickým udalostiam, ktoré 
nemôžu ovplyvniť, na model, ktorého primárnymi cieľmi budú potravinová suverenita, 
vysokokvalitné potraviny, spravodlivé výnosy výrobcov, ochrana životného prostredia a 
prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, s osobitným zreteľom na 
pracovníkov v potravinovom reťazci;

Zachovanie a obnova ekosystémov a biodiverzity

51. zdôrazňuje, že biodiverzita a príroda by sa nemali považovať len za prírodný kapitál, 
ktorý sa dá využívať, ale mali by byť skôr uznané za spoločné dedičstvo celého ľudstva, 
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a požaduje odlišný prístup k prírode v európskom ekologickom dohovore; je pevne 
presvedčený, že príroda má sama osebe hodnotu, ktorá sa musí rešpektovať, a odmieta 
akýkoľvek pokus speňažiť ju alebo ju vyčísliť z hľadiska prínosov plynúcich z 
používania;

52. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v Európe znepokojujúcim tempom naďalej 
dochádza k úbytku biodiverzity a že sa nedosiahol žiadny z predchádzajúcich cieľov 
zameraných na zastavenie straty biodiverzity; žiada, aby sa v oblasti ochrany vynaložilo 
značné úsilie na zvrátenie súčasných trendov a zmenšenie tlaku na prírodu; naliehavo 
žiada, aby sa v záujme zlepšení v plnom rozsahu zrealizoval celý rad politických 
opatrení, ktoré by mali vychádzať z právne záväzných cieľov pre EÚ a jej členské štáty 
vrátane odvetvových politík;

53. víta iniciatívu Komisie predložiť do marca 2020 stratégiu v oblasti biodiverzity; 
opätovne pripomína svoju pozíciu vyjadrenú v uznesení z 2. februára 2016 o 
preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity v polovici trvania, podľa ktorej 
je ničenie biotopov najdôležitejším faktorom straty biodiverzity a je osobitnou prioritou 
s cieľom riešiť problém tejto straty, t. j. znižovať degradáciu a fragmentáciu;

54. stotožňuje sa s názorom, že zmena klímy a strata biologickej diverzity má globálne 
príčiny, ktoré nie sú obmedzené štátnymi hranicami; podporuje preto návrh Komisie, 
aby sa na konferencii OSN o biodiverzite v októbri 2020 stanovil globálny cieľ na 
ochranu biodiverzity;

55. zdôrazňuje, že dobrovoľné opatrenia a trhové mechanizmy ako označovanie a „okrúhle 
stoly“ sú žalostne nedostatočné na to, aby zastavili odlesňovanie súvisiace s 
dovážanými výrobkami, ako je palmový olej a sója; požaduje právne záväzné ciele a 
regulačné opatrenia na zastavenie odlesňovania spojeného s výrobkami dovážanými do 
EÚ;

56. domnieva sa, že oblasti mestskej zelene s bohatou biodiverzitou prispievajú k riešeniu 
znečisťovania ovzdušia, hluku, vplyvov zmeny klímy, horúčav, záplav a problémov v 
oblasti verejného zdravia; oceňuje, že Komisia predloží návrhy na zelené európske 
mestá a zvýšenie biodiverzity v mestských oblastiach, a žiada, aby sa tieto návrhy 
vyznačovali naliehavosťou a ambicióznosťou; víta všetky iniciatívy na podporu 
mestského poľnohospodárstva;

57. poukazuje na to, že lesy sú kľúčovým rezervoárom biodiverzity; zdôrazňuje, že lesné 
oblasti sú rozhodujúce pre reguláciu vodného cyklu, absorpciu CO2 a poskytovanie 
rekreačných možností umožňujúcich kontakt s prírodou; víta novú stratégiu lesného 
hospodárstva EÚ, ktorú predložila Komisia a ktorá sa zameriava na výsadbu nových 
stromov a obnovu poškodených alebo vyčerpaných lesov, a jej úsilie podporovať dovoz, 
ktorý nespôsobuje odlesňovanie v zahraničí, s cieľom minimalizovať riziko pre lesy na 
celom svete; zdôrazňuje, že všetky snahy o zalesňovanie a obnovu lesov by mali byť 
zamerané na ochranu a zlepšenie biodiverzity, ako aj na ukladanie oxidu uhličitého;

58. uznáva úlohu modrého hospodárstva v boji proti zmene klímy; zdôrazňuje, že modré 
hospodárstvo musí byť skutočne udržateľné, pretože využívanie morských zdrojov 
závisí priamo alebo nepriamo od dlhodobej kvality a odolnosti oceánov; žiada, aby sa 
v spolupráci so susednými krajinami vypracovala spoločná stratégia prevencie 
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a znižovania znečistenia, v rámci ktorej by sa vytvorila oblasť kontroly emisií 
a posilnila sa sieť chránených morských oblastí a ich prepojenie v Stredozemnom mori; 
víta ciele spoločnej rybárskej politiky zamerané na zníženie nepriaznivých účinkov 
rybolovu na ekosystémy, najmä v citlivých oblastiach, a prísľub Komisie podporovať 
prepojenejšie a dobre riadené chránené morské oblasti; naliehavo žiada členské štáty, 
aby sa v plnom rozsahu riadili vedeckými odporúčaniami pre obmedzenia výlovu, 
a odsudzuje všetky dotácie na zvyšovanie veľkosti flotíl;

59. žiada, aby sa na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy vyčlenilo viac 
finančných prostriedkov z programu LIFE, ktoré by v krátkodobom horizonte 
predstavovali aspoň 1 % celkového rozpočtu EÚ, a zo spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, z ktorej by sa malo poľnohospodárom platiť za sekvestráciu uhlíka 
a ekosystémové služby, pričom by sa mali rešpektovať pôvodné druhy a ekosystémy; 
vyzýva Komisia, aby navrhla novú rámcovú smernicu o pôde a náležite chránila pôdu 
v celej EÚ; vyzýva Komisiu, aby predostrela návrh na rozšírenie lokalít sústavy Natura 
2000, ktoré by mali zaberať aspoň 30 % suchozemských, sladkovodných a morských 
oblastí; zdôrazňuje potrebu finančného nástroja na podporu správy oblastí sústavy 
Natura 2000;

60. poznamenáva, že vo väčšine scenárov eliminácie emisií uhlíka sa počíta so zvýšením 
dopytu po biomase na energetické využitie; pripomína, že využívanie biomasy a 
zvyšovanie spotreby potravín a krmív si vyžaduje zvýšenie poľnohospodárskej 
a lesohospodárskej produkcie, čo má neprijateľný vplyv na životné prostredie a klímu; 
je hlboko znepokojený skutočnosťou, že dovoz pevnej biomasy, biopalív a biokvapalín 
s cieľom uspokojiť energetické potreby Európy je spojený s významným vplyvom na 
biodiverzitu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prestali používať biomasu a predišli 
tak ďalšiemu škodlivému upnutiu sa na neudržateľné zdroje energie;

Cieľ nulového znečistenia v záujme životného prostredia bez toxických látok

61. so znepokojením si všíma, že znečistenie syntetickými chemickými látkami patrí 
k hlavným a rastúcim hrozbám pre ľudí a druhy žijúce vo voľnej prírode a že do 
životného prostredia v Európe sa stále vypúšťajú nové chemikálie a vyplavujú 
chemikálie, ktoré sú pozostatkom z minulosti, pričom znásobujú celkovú chemickú 
záťaž európskych občanov a ekosystémov, vedú k vysokým sociálnym a hospodárskym 
nákladom, ohrozujú najmä tehotné ženy, spôsobujú deformácie detí v maternici, 
poškodzujú ich vyvíjajúci sa mozog a znižujú naše intelektuálne schopnosti; konštatuje 
tiež, že tieto chemikálie majú súvislosť s poruchami plodnosti a zvýšeným výskytom 
chorôb, napríklad rakoviny, a zároveň hrozí, že spôsobia kolaps európskych 
ekosystémov;

62. zdôrazňuje právo na netoxické životné prostredie; víta oznámenie akčného plánu pre 
nulové znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, no so znepokojením si všíma, že Komisia 
neiniciovala stratégiu pre netoxické životné prostredie, ktorú prisľúbila už v siedmom 
akčnom pláne pre životné prostredie v roku 2013;  konštatuje, že táto stratégia je 
naliehavo potrebná, aby sa znížilo vystavenie Európanov endokrinným disruptorom 
a ďalším nebezpečným látkam; vyzýva Komisiu, aby predložila sľubovanú stratégiu pre 
netoxické životné prostredie v roku 2020 a aby do nej zahrnula aj spotrebné výrobky;
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63. vyzýva Komisiu, aby si ako prioritu vytýčila odstránenie vystavenia ľudí toxickým 
chemikáliám a zníženie súvisiacich vplyvov na zdravie do roku 2030 a na tento účel 
stanovila jasný harmonogram, ukazovatele a záväzné ciele; zdôrazňuje, že sú potrebné 
legislatívne návrhy, ktorými sa zabezpečí koordinácia a súlad rôznych európskych 
legislatívnych aktov o chemikáliách tak, aby bolo čo najviac chránené ľudské zdravie, 
s cieľom zabrániť vystaveniu nebezpečným látkam počas ich životného cyklu, a to aj 
endokrinným disruptorom, perfluóralkylovaným a polyfluóralkylovaným látkam 
(PFAS), mikroplastom a látkam vzbudzujúcim veľmi veľké obavy, pri všetkých 
spôsoboch ich použitia, či už ako materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, 
hračiek, liekov, kozmetiky, biocídov, pesticídov, čistiacich prostriedkov, spomaľovačov 
horenia a ďalších; zdôrazňuje, že tieto legislatívne opatrenia sú naliehavo potrebné 
a nemožno ich ďalej odkladať;

64. zdôrazňuje, že budúcemu znečisteniu by sa mohlo dať predísť, ak by sa v rámci  
riadenia rizika prijímali pri určitých skupinách chemikálií  opatrenia predbežnej 
opatrnosti a ak by sa podporovalo používanie chemikálií, ktoré sú bezpečné a navrhnuté 
tak, aby sa mohli zaradiť do obehového cyklu; je presvedčený, že materiály by už 
v štádiu návrhu nemali obsahovať toxické prvky a že materiálové toky, pri ktorých sa 
využívajú chemikálie, ktoré sú pozostatkom minulosti, by sa mali detoxikovať, aby sa 
mohli znovu bezpečne použiť a zrecyklovať v rámci obehového hospodárstva; odmieta 
každý pokus o vypustenie alebo podrývanie zásady predbežnej opatrnosti v právnych 
predpisoch EÚ;

65. zdôrazňuje, že treba prijať jasný záväzok k zabezpečeniu finančných prostriedkov na 
zlepšenie výskumných a testovacích metód a poskytovanie podpory organizáciám, ktoré 
poskytujú a skúmajú bezpečnejšie alternatívy, a k podpore nahrádzania škodlivých 
chemikálií, čistej výroby a udržateľných inovácií; zdôrazňuje, že je potrebné obmedziť 
testovanie na zvieratách pri posudzovaní rizík, a vyzýva na zvýšenie úsilia a finančných 
prostriedkov určených na tento účel; zasadzuje sa za vytvorenie systému včasného 
varovania s cieľom identifikovať nové chemické hrozby;

66. domnieva sa, že cieľ nulového znečistenia by mal byť založený na najnovších 
vedeckých poznatkoch a nemal by poskytovať menej ochrany, než odporúča Svetová 
zdravotnícka organizácia; vyzýva Komisiu, aby upravila normy kvality ovzdušia tak, 
aby boli minimálne na úrovni odporúčaní WHO,

67. domnieva sa, že spotrebitelia majú právo byť plne informovaní; požaduje zavedenie 
koordinovaných celoeurópskych povinných informačných systémov o chemických 
látkach nachádzajúcich sa v spotrebiteľských výrobkoch, materiáloch a odpadoch, ako 
aj vedenie informačných a osvetových kampaní; požaduje, aby sa posudzovanie rizika a 
postupov riadenia rizík vyznačovali úplnou a aktívnou transparentnosťou;

Financovanie európskeho ekologického dohovoru a zabezpečenie spravodlivej 
transformácie 

68. domnieva sa, že návrhu Komisie jednoznačne chýba jasný a ambiciózny finančný plán; 
očakáva, že Komisia vypracuje takýto finančný plán, v ktorom bude uvedené, ktoré 
verejné a súkromné zdroje budú použité, odkiaľ pochádzajú a ako budú rozdelené; 
vyzýva členské štáty zapojené do rokovaní o posilnenej spolupráci v oblasti dane z 
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finančných transakcií, aby dosiahli dohodu o tomto nástroji; domnieva sa, že takýto 
nástroj by mohol byť jedným z nových zdrojov peňazí, ktoré by EÚ mohla mobilizovať 
na financovanie európskeho ekologického dohovoru;

69. domnieva sa, že spravodlivá transformácia je viac než len fond či balík peňazí, ide o 
celý politický prístup, ktorý sa opiera o investície, ktoré musia zabezpečiť, aby mali 
z transformácie prospech všetci a zároveň boli dodržané sociálno-ekonomické práva, 
zaručené lepšie životné podmienky a uplatňované zásady hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti; vyzýva Komisiu a Radu, aby posilnili existujúce sociálne fondy, a 
nie ich prestávali financovať, ako sa navrhuje v prípade Kohézneho fondu, a aby 
zabezpečili, že Fond na spravodlivú transformáciu pomôže zraniteľným regiónom, 
komunitám a pracovníkom, a bude chrániť pred súčasnými a budúcimi uviaznutými 
aktívami; zastáva názor, že treba zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zdrojov Fondu na 
spravodlivú transformáciu, pričom budú zohľadnené kritériá súdržnosti; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej transformácie by mal rešpektovať a posilňovať zásadu 
partnerstva, a to začlenením všetkých relevantných zainteresovaných strán do tohto 
procesu, a že Fond na spravodlivú transformáciu by mal byť financovaný 
prostredníctvom výrazného zvýšenia verejných výdavkov, ako aj využívania 
existujúcich mechanizmov financovania;

70. domnieva sa, že strop EÚ pre vnútroštátne pôžičky vo výške 3 % HDP, ako sa stanovuje 
v Pakte stability a rastu, a nulový štrukturálny deficit požadovaný v rozpočtovej dohode 
výrazne brzdia ekologickú transformáciu tým, že členským štátom zakazujú vynakladať 
masívne verejné investície s cieľom dosiahnuť nulové emisie oxidu uhličitého; 
zdôrazňuje, že náklady na zásadnú dekarbonizáciu sú teraz oveľa nižšie ako náklady 
vyplývajúce z účinkov zmeny klímy; žiada zrušenie rozpočtovej dohody a vyzýva 
Komisiu a Radu, aby nahradili Pakt stability a rastu a novú rozpočtovú dohodu Paktom 
zamestnanosti a udržateľnosti, alebo aby z tohto 3 % pravidla minimálne vylúčili 
environmentálne a sociálne verejné investície; požaduje reformu pravidiel štátnej 
pomoci s cieľom umožniť nevídané verejné investície do ekologickej transformácie, 
verejných služieb a sociálnej ochrany;

71. víta návrh, aby sa EIB zmenila na novú banku EÚ pre klímu a aby sa EIB rozhodla 
vzdať sa väčšiny fosílnych palív; vyzýva EIB, aby sa úplne zbavila všetkých fosílnych 
palív vrátane plynu; vyzýva novú banku pre klímu, aby podporila transformáciu 
prostredníctvom úverov s nulovým úrokom, a vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali 
nariadenia zakazujúce investície do znečisťujúcich odvetví;

72. zdôrazňuje, že ECB a menová politika by mali byť plne zapojené do financovania 
transformácie; víta vyhlásenie prezidenta ECB, v ktorom uvádza, že boj proti zmene 
klímy je pre banku „kľúčovou úlohou“; očakáva od ECB, že v rámci svojho programu 
nákupu cenných papierov podnikového sektora úplne odpredá všetky fosílne palivá 
vrátane plynu; vyzýva ECB, aby mobilizovala nástroje prudenciálneho riadenia na 
podporu investícií do zelených aktív na udržateľné činnosti a aby mobilizovala nástroje 
dohľadu, ako sú záťažové testy, s cieľom riadne posúdiť a znížiť finančné 
environmentálne riziká; vyzýva na revíziu noriem ratingových agentúr, aby do svojich 
hodnotení zahrnuli environmentálne, sociálne a správne kritériá; domnieva sa, že ECB 
by mala byť schopná priamo požičiavať finančné prostriedky štátom s úvermi s nulovou 
úrokovou sadzbou s cieľom umožniť rozsiahle verejné investície do transformácie; 
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vyzýva preto Radu a členské štáty, aby preskúmali mandát ECB s cieľom umožniť jej 
plne prispieť k financovaniu transformácie, a to aj poskytovaním úverov priamo 
členským štátom;

73. domnieva sa, že Zmluva o energetickej charte je škodlivá a zastaraná, a vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby ju čo najskôr zrušili;

74. zdôrazňuje, že členské štáty prichádzajú každý rok o miliardové príjmy v dôsledku 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam a že tieto sumy by sa mohli investovať do 
ekologickej transformácie; vyzýva Komisiu a Radu, aby vypracovali dôveryhodný a 
úplný čierny zoznam všetkých daňových rajov a aby prijali daňovú transparentnosť a 
verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín s cieľom zabezpečiť, aby veľké 
spoločnosti boli zdaňované tam, kde im vznikajú príjmy; vyzýva Komisiu, aby riešila 
škodlivé daňové praktiky členských štátov a zaviedla minimálnu účinnú daň z príjmu 
právnických osôb na ukončenie pretekov ku dnu;

75. vyzýva na vytvorenie nových daňových stimulov s cieľom odrádzať od činností, ktoré 
sú škodlivé pre životné prostredie; domnieva sa, že príjmy z takýchto daní by sa mali v 
plnej miere vyčleniť na financovanie transformácie; zdôrazňuje, že pred stanovením 
takýchto daňových stimulov je potrebné vykonať analýzu distribúcie, aby sa 
zabezpečilo, že nepovedú k rozdielom;

76. domnieva sa, že v rámci neoliberálneho hospodárskeho rámca nie je možná žiadna 
účinná spravodlivá transformácia; vyzýva Komisiu, aby zrušila tento rámec a ukončila 
úsporné opatrenia a úsporné antisociálne politiky, napríklad tie, ktoré sa presadzujú v 
rámci európskeho semestra; vyzýva Komisiu, aby uznala ekologický dohovor ako 
príležitosť a potrebu zvýšiť verejné investície na európskej úrovni;

77. pripomína úlohu vzdelávania, odbornej prípravy, rekvalifikácie a zvyšovania úrovne 
zručností v rámci ekologickej transformácie a konštatuje, že nízkouhlíkové kvalitné 
pracovné miesta zahŕňajú aj iné pracovné miesta než prácu v stavebníctve, napríklad 
prácu v oblasti starostlivosti, zdravotníctva a vzdelávania; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam konzultácií so sociálnymi partnermi a ich zapojenie; trvá na tom, že treba 
zahrnúť budovanie kapacít regiónov a obcí, aby sa tieto zainteresované strany stali 
súčasťou riešenia a uľahčil sa prístup k dostupným finančným prostriedkom;

78. vyzýva Komisiu, aby navrhla ambiciózny Fond na spravodlivú transformáciu na 
podporu zraniteľných regiónov, komunít a pracovníkov s cieľom financovať nové 
environmentálne vhodné činnosti na vytváranie udržateľných pracovných miest, 
podporu miestnej výroby, financovanie technickej rekvalifikácie pracovníkov a 
poskytovanie náhrad a príspevkov pracovníkom pri hľadaní nových kvalitných 
pracovných miest; vyzýva Komisiu, aby stanovila aj primerané kritéria pre výdavky na 
spravodlivú transformáciu, ktorých súčasťou bude podmienka postupného vyraďovania 
fosílnych palív; žiada, aby sa nezamestnanosť riešila aj prostredníctvom programov 
odbornej prípravy a vzdelávania zameraných na udržateľné pracovné miesta a kvalitné 
pracovné miesta, ktoré obstoja v budúcnosti;

Mobilizácia výskumu a podpora inovácií

79. poukazuje na dôležitosť verejne financovaného výskumu pri hľadaní nových riešení 
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klimatickej krízy, ktoré vytvoria verejné statky; domnieva sa, že európsky ekologický 
dohovor by mal urýchliť investície do udržateľných postupov; zdôrazňuje však, že 
riešenia klimatickej krízy už existujú a že ich zavedenie blokuje najmä nedostatok 
politickej vôle; so znepokojením berie na vedomie finančné záujmy odvetvia fosílnych 
palív pri presadzovaní geoinžinierskych klimatických riešení;

80. zdôrazňuje, že treba investovať do výskumu v oblasti udržateľných alternatívnych palív, 
najmä v odvetví leteckej a lodnej dopravy, a vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila 
program Horizont Európa na podporu výziev spojených s ekologickou transformáciou, 
najmä v digitálnom a priemyselnom odvetví; berie na vedomie úlohu, ktorú v rámci 
adaptácie môžu zohrávať nové technológie, a naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zamerali výskumné úsilie na technológie určené na adaptáciu;

„Nespôsobovať škodu“ – zohľadňovanie aspektu udržateľnosti vo všetkých politikách EÚ

81. víta zelený sľub „nespôsobovať škodu“ a trvá na tom, aby sa všetky opatrenia a politiky 
EÚ zjednotili s cieľom dosiahnuť spravodlivú transformáciu zdôrazňuje, že súčasná 
poľnohospodárska, rybárska a obchodná politika EÚ je v skutočnosti veľkou prekážkou 
pre plnenie všetkých ambícií v oblasti klímy, biodiverzity a spravodlivej transformácie, 
ktoré sú uvedené v európskom ekologickom dohovore; zdôrazňuje, že vo všetkých 
týchto oblastiach sa musia vykonať radikálne zmeny, aby bolo možné dosiahnuť 
stanovené ambície; vyzýva na jednoznačné uznanie týchto skutočností a na odvážne 
návrhy s cieľom ukončiť tieto spory v rámci politík a právnych predpisov EÚ;

82. zdôrazňuje, že obchod musí byť v súlade s cieľom ekologickej transformácie; vyzýva 
preto Komisiu a Radu, aby začlenili Parížsku dohodu a ciele týkajúce sa biodiverzity vo 
forme záväzných ustanovení do všetkých obchodných a investičných dohôd s cieľom 
motivovať partnerov, aby dodržiavali cieľ 1,5 °C stanovený v Parížskej dohode a cieľ 
zastaviť stratu biodiverzity; taktiež vyzýva Komisiu a Radu, aby zrevidovali všetky 
obchodné dohody s cieľom začleniť do týchto bilaterálnych dohôd ambiciózne a 
povinné záväzky týkajúce sa klímy a biodiverzity a tým motivovať partnerov k prijatiu 
stratégií v oblasti klímy v súlade s Parížskou dohodou; vyzýva na ukončenie 
obchodných rokovaní medzi EÚ a Mercosurom a medzi EÚ a Austráliou a na ukončenie 
všetkých dohôd o voľnom obchode;

83. domnieva sa, že európsky ekologický dohovor je príležitosťou na presadzovanie 
spravodlivého medzinárodného obchodu, ktorý je prospešný pre ľudí, založený na 
solidarite a je v plnom súlade s našimi klimatickými a sociálnymi cieľmi; zasadzuje sa o 
zásadný posun od hospodárskej súťaže ku komplementárnosti v medzinárodnom 
obchode a uznáva zvrchované právo členských štátov formovať ich vlastné obchodné 
politiky v súlade s touto zásadou; trvá na tom, že do EÚ by nemalo byť dovolené 
dovážať tovar, ktorý sa vyrába v rozpore s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa 
životného prostredia, a že chemické spoločnosti EÚ nesmú mať povolený vyvoz 
pesticídov, ktorých používanie je v EÚ zakázané;

84. vyzýva Komisiu, aby komplexne preskúmala všetky podpísané alebo prerokúvané 
bilaterálne dohody o voľnom obchode s cieľom prispôsobiť ich cieľom v oblasti zmeny 
klímy, udržateľného rozvoja a potravinovej bezpečnosti; vyzýva Komisiu, aby sa 
aktívne zapojila do novej iniciatívy WTO týkajúcej sa zmeny klímy; odmieta 
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využívanie mechanizmov na ochranu investícií vo všetkých formách, akými je 
urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS), a naliehavo vyzýva Komisiu a 
všetky členské štáty, aby čo najskôr zrevidovali všetky existujúce dohody a odstránili z 
nich tieto škodlivé mechanizmy a do budúcich dohôd nezahrnuli žiadne z týchto 
nástrojov;

85. domnieva sa, že stratégia EÚ v oblasti dekarbonizácie musí zahŕňať presadzovanie 
mieru a konca vojensko-priemyselného komplexu; zdôrazňuje, že vojensko-
priemyselný komplex predstavuje jeden z hlavných zdrojov znečistenia životného 
prostredia na našej planéte a účet vojen za energie je ďaleko vyšší než v prípade 
niekoľkých ďalších ľudských činností; žiada, aby sa rozpočty na bezpečnosť a obranu 
prerozdelili na opatrenia v oblasti klímy;

86. pripomína, že vojenský priemysel je jedným z hlavných zdrojov znečistenia životného 
prostredia na našej planéte; odsudzuje rozporuplnosť Komisie, ktorá na jednej strane 
presadzuje zelenú rétoriku a na druhej strane podporuje vojenskú eskaláciu v EÚ; 
naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby prestali prideľovať finančné prostriedky na 
vojenské výdavky, okamžite zastavili prebiehajúce preteky v zbrojení a vyčlenili tieto 
prostriedky na environmentálne a sociálne oblasti;

87. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dosahovanie významných a merateľných 
výsledkov po začlenení environmentálnych cieľov do sektorových politík; žiada, aby sa 
verejné rozpočty, súkromné investície a finančné trhy preorientovali na podporu 
prechodu k udržateľnosti; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali a 
zaviedli prostriedky na meranie približovania sa spoločnosti k udržateľnosti, ktoré pôjdu 
nad rámec HDP a budú zohľadňovať dobré životné podmienky ľudí, zvierat a planéty 
pomocou prehľadu ukazovateľov;

88. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súčinnosť rôznych oblastí politík s cieľom umožniť 
transformačnú zmenu v celej Európe potrebnú na realizáciu dlhodobej vízie „Dobrý 
život v rámci možností našej planéty“; dúfa, že vykonávanie toľko potrebného 
európskeho ekologického dohovoru prinesie systematické politické rámce so záväznými 
cieľmi pri zapojení všetkých zainteresovaných strán;

89. odsudzuje každú rétoriku o potrebe „znižovania byrokracie“ a „znižovania 
administratívnej záťaže“ s cieľom zabrániť veľmi potrebným legislatívnym zmenám; 
odmieta zásadu „jeden za jeden“ (one-in, one-out); zdôrazňuje, že skutočne lepšia 
právna regulácia sa dá dosiahnuť len zabezpečením spravodlivej rovnováhy medzi 
možnosťou zapojenia a účasti občianskej spoločnosti, vedy a priemyslu; vyzýva na 
úplnú demokraciu a transparentnosť vo všetkých fázach tvorby a navrhovania politík a 
právnych predpisov, a to aj v rámci Rady a v rámci celého komitologického postupu; 
domnieva sa, že je naliehavo potrebné, aby všetky úrovne správy a riadenia poskytovali 
aktívny prístup k dokumentom; víta skutočnosť, že sa zvažuje revízia nariadenia o 
Aarhuskom dohovore; zdôrazňuje, že úplný prístup k dokumentom a súdom je 
nevyhnutný na to, aby občania mohli monitorovať politiku a právne predpisy a pomáhať 
pri ich presadzovaní;

90. zastáva názor, že vykonávacie právne predpisy by mali byť základným kameňom politík 
EÚ a vnútroštátnych politík; naliehavo vyzýva členské štáty, aby posilnili vykonávanie 
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environmentálnych politík, a tým sa zaručil ich maximálny osoh; zdôrazňuje, že ciele v 
oblasti životného prostredia a klímy sa nepodarí splniť bez účinnejšieho vykonávania a 
financovania existujúcich opatrení v rámci všetkých európskych politík týkajúcich sa 
životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby prijala opatrenia na 
zabezpečenie úplného vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

EÚ v medzinárodnej sfére

91. uznáva, že bremeno klimatickej krízy už teraz dopadá – a bude naďalej dopadať – 
predovšetkým na krajiny globálneho Juhu, že krajiny globálneho Juhu sú zraniteľnejšie 
voči negatívnym účinkom zmeny klímy než krajiny globálneho Severu, že ich už 
postihujú straty a škody, že sú horšie v adaptácii a že krajiny globálneho Juhu prispeli 
ku klimatickej kríze výrazne menej ako krajiny globálneho Severu; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby preukázali skutočnú solidaritu s globálnym Juhom a uznali svoju 
historickú zodpovednosť a svoj klimatický dlh a náležite konali;

92. domnieva sa, že Parížska dohoda je ohrozená z dôvodu negatívneho vplyvu krajne 
pravicových síl na celom svete, a považuje konferenciu COP 26 za kľúčový moment, 
ktorý buď naruší, alebo posilní integritu Parížskej dohody; domnieva sa, že EÚ musí 
vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie integrity Parížskej dohody a táto požiadavka 
musí tvoriť jednu zo základných častí európskeho ekologického dohovoru;

93. vyjadruje hlboké poľutovanie nad výsledkami konferencie COP 25 v Madride v 
Španielsku, ktorá sa konala počas čilského predsedníctva, a so znepokojením berie na 
vedomie, že na týchto rozhovoroch na vysokej úrovni nebol dosiahnutý pokrok; 
naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, ako aj členské štáty, aby počas celého roka aktívne 
spolupracovali s ostatnými zmluvnými stranami Parížskej dohody s cieľom zabezpečiť 
dosiahnutie pozitívnych a ambicióznych výsledkov na konferencii COP 26 v Glasgowe 
a vyhnúť sa opakovaniu zlyhaní z konferencie COP 25;

94. je pevne presvedčený, že ciele udržateľného rozvoja musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
ekologickej transformácie a že európsky ekologický dohovor sa musí zameriavať na 
úplné dosiahnutie týchto cieľov a na prijatie prístupu k opatreniam v oblasti klímy 
založeného na právach;

95. domnieva sa, že medzinárodné hospodárske vzťahy musia byť vzájomne prospešné, 
odmietať všetky formy neokolonializmu a zaručovať sociálno-ekonomické práva pre 
všetkých; zdôrazňuje, že EÚ a členské štáty musia aktívne a v duchu úprimných 
partnerstiev spolupracovať s tretími stranami; odmieta všetky formy neokolonializmu, 
ktoré vystavujú globálny Juh kontrole alebo vplyvu iných krajín a zasahujú do 
zvrchovanosti týchto štátov; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby klimatickú 
krízu a krízu v oblasti biodiverzity zaradili ako priority do programov všetkých 
medzinárodných fór vrátane fór G7 a G20;

96. s potešením víta celosvetové hnutia proti zmene klímy, napríklad hnutie Piatky za 
budúcnosť, vďaka ktorým sa klimatická kríza dostáva do popredia verejnej diskusie a 
povedomia; domnieva sa, že aktivizmus a protesty sú nevyhnutnou súčasťou tejto 
transformácie; trvá na tom, že je nevyhnutné, aby národné a regionálne parlamenty s 
legislatívnymi právomocami, odbory, MVO, občianska spoločnosť a občania boli plne 
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zapojení do vypracovania a vykonávania európskeho ekologického dohovoru;

97. s hlbokým znepokojením konštatuje, že za 71 % celosvetových emisií zodpovedá 100 
spoločností na celom svete; opätovne zdôrazňuje, že spoločnosti nesú zodpovednosť za 
dekarbonizáciu svojich činností; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zavedenie 
povinnej obozretnosti podnikov, pokiaľ ide o zodpovednosť materských spoločností za 
environmentálne škody a porušovanie pracovných a ľudských práv, ku ktorým 
dochádza v ich globálnych hodnotových reťazcoch;

98. domnieva sa, že v záujme rýchlejšej dekarbonizácie je mimoriadne dôležité, aby EÚ 
uznala svoj klimatický dlh a svoju historickú zodpovednosť a zároveň poukázala na 
rôzne východiskové body jednotlivých členských štátov; vyzýva EÚ, aby doplnila 
prostriedky medzinárodných klimatických fondov a preukázala celosvetové vedúce 
postavenie v oblasti financovania; vyzýva Komisiu a Radu, aby podporovali rozvojové 
krajiny v ich výzvach na kompenzáciu strát a škôd a aktívne propagovali finančný 
systém medzinárodnej solidarity;

99. vyzýva Komisiu, aby predstavila komplexný mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, ktorý bude založený len na klimatických a environmentálnych kritériách, 
kritériách dobrých životných podmienok zvierat a pracovných podmienkach 
posúdených MOP s cieľom podporiť miestnu výrobu, spravodlivé ceny a krátke 
dodávateľské reťazce a odrádzať od spotreby výrobkov, ktoré boli dovezené zďaleka; 
žiada, aby sa v rámci celého hodnotového reťazca uplatňovala povinnosť obozretnosti a 
záväzné ekologické pracovné a sociálne normy; vyzýva Komisiu, aby za hlavnú prioritu 
stanovila zastavenie odlesňovania mimo EÚ, a to najprv regulačnými opatreniami 
bojujúcimi proti odlesňovaniu v rámci dodávateľských reťazcov a náležitým 
uplatňovaním mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach;

100. vyzýva EÚ, aby schválila a presadzovala zavedenie štatútu klimatického utečenca, ako 
aj medzinárodné vymedzenie pojmu klimatický azyl a aby presadzovala uznanie 
medzinárodnej trestnej činnosti ekocídy a globálneho dohovoru pre postupné ukončenie 
využívania fosílnych palív;

101. domnieva sa, že samit EÚ – Čína v Lipsku je kľúčovou príležitosťou na zjednotenie 
ambiciózneho globálneho vodcovstva Číny a EÚ v oblasti klímy; teší sa na dosiahnutie 
ambicióznych výsledkov na konferencii o biodiverzite v Kchun-mingu a očakáva, že 
budú previazané s ambicióznymi celosvetovými stratégiami na adaptáciu a zmiernenie 
zmeny klímy;

102. dôrazne nabáda ostatné veľké hospodárstva, aby zvýšili svoje NDC a zaviedli konkrétne 
opatrenia, ktoré budú v súlade s ich NDC; domnieva sa, že najlepším signálom, ktorý 
môžeme vyslať medzinárodnému spoločenstvu, je ísť príkladom, prijať ambiciózne 
NDC a poskytnúť podporu globálnemu Juhu, aby mohol dosiahnuť ambiciózne ciele v 
oblasti zmierňovania zmeny klímy;

103. vyzýva národné a regionálne parlamenty s legislatívnou právomocou, odbory, 
mimovládne organizácie, občiansku spoločnosť a občanov, aby zabezpečili, že Rada, 
Komisia a vlády budú dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a v 
plnom rozsahu vykonávať európsky ekologický dohovor;
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104. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.


