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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. uvedomuje si, že ku klimatickým zmenám dochádza a že ich spôsobuje ľudská činnosť; je 
preto potrebné prispôsobiť sa zvyšujúcej sa priemernej globálnej teplote; zdôrazňuje 
však, že na zníženie dôsledkov klimatických zmien sú potrebné účinnejšie opatrenia;

2. upozorňuje na skutočnosť, že kombinácia klimatických zmien, demografického vývoja a 
globalizácie a ich navzájom sa zosilňujúce účinky predznamenávajú bezprecedentné 
obdobie nestability v dejinách ľudstva; tým sa zdôrazňuje potreba znížiť rozdiely medzi 
rozvojovým svetom a zvyškom planéty a odstrániť chudobu;

3. zdôrazňuje, že boj proti chudobe sa musí stať východiskom spolupráce s rozvojovými 
krajinami v boji proti klimatickým zmenám;

4. uznáva, že rozvojové štáty sú najviac ovplyvnené klimatickými zmenami a ich ekonomiky 
sú často závislé od malého počtu hospodárskych činností, ktoré môžu byť klimatickými 
zmenami neprimerane ovplyvnené; to sa týka predovšetkým malých ostrovných štátov; 
uznáva, že prvoradou úlohou rozvojovej politiky EU by malo byť znižovanie vplyvu 
klimatických zmien a prispôsobenie sa klimatickým zmenám v rozvojových štátoch;
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa vyjadrili k plneniu tejto úlohy, ako aj k plneniu 
svojich finančných záväzkov v súvislosti s politickým vyhlásením prijatým v júli 2001 
v Bonne, v ktorom sa zaviazali prehĺbiť spoluprácu s rozvojovými štátmi v oblasti 
klimatických zmien formou rozpočtu vo výške 410 miliónov amerických dolárov 
s platnosťou od roku 2005;

5. víta výsledok summitu G8 v Gleneagles a snahy plánované britským predsedníctvom EÚ 
v boji proti globálnym klimatickým zmenám; žiada však, aby boli v boji proti 
klimatickým zmenám prijaté ďalšie opatrenia;

6. odporúča, aby EÚ vypracovala konkrétnu politiku spolupráce s rozvojovými krajinami 
v oblasti klimatických zmien; poznamenáva, že zapracovanie hľadiska klimatických 
zmien do širších rozvojových politík si vyžaduje vytvorenie a zavedenie mnohých
nástrojov. Prioritami v tejto oblasti sú poľnohospodárstvo a bezpečnosť potravín, čo sú 
dve oblasti, ktoré sú voči klíme najcitlivejšie. Je presvedčený, že vzhľadom na veľkú 
závislosť mnohých rozvojových štátov v Asociácii malých ostrovných štátov (AOSIS) od 
cestovného ruchu je ďalším kľúčovým faktorom hospodárska diverzifikácia. Pri boji proti 
klimatickým zmenám má kľúčový význam problematika dopravy, sociálneho plánovania 
a energetiky; konštatuje, že ďalšími prioritami sú predchádzanie prírodným pohromám a 
pripravenosť na ne;

7. podporuje medzinárodnú spoluprácu a zapojenie rozvojových štátov do riešenia 
problematiky klimatických zmien; vyzýva však na náležité uplatňovanie technologickej 
spolupráce, na rozvoj programov obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečovania 
dodávok vody a pomoci pri katastrofách, ako aj na prevod dostatočnej finančnej pomoci 
zo strany EÚ; odporúča pravidelné rokovania Spoločného parlamentného zhromaždenia 
AKT-EÚ a vyzýva na jeho aktívnu účasť pri vypracovávaní takýchto návrhov;
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8. odporúča zaoberať sa problémom neúčasti na činnostiach zameraných na zmierňovanie
vplyvu klimatických zmien;

9. považuje za dôležité, aby EÚ zdôraznila výšku nákladov, ktoré vzniknú, ak neurobíme nič 
na zníženie emisií ovplyvňujúcich klímu, pretože znalosť týchto nákladov môže zvýšiť 
motiváciu na zníženie emisií skleníkových plynov;

10. zdôrazňuje, že je dôležité zaoberať sa otázkou pozorovania klímy, jej narušiteľnosti a 
vplyvu, keďže tieto faktory sú základom prijímania krokov proti klimatickým zmenám
a takéto pozorovanie je vo väčšine rozvojových krajín nedostatočné; poznamenáva, že 
podobne existuje nedostatok meteorologických pozorovaní a že proces prispôsobenia nie 
je možné uskutočniť bez primeraných údajov o rizikách, narušiteľnosti a vplyvoch; víta 
Európske možnosti Globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť
(GMES), iniciatívu Komisie a Európskej vesmírnej agentúry so začiatkom od roku 2008, 
ktorej zámerom je podporovať politické cieľe Únie týkajúce sa udržateľného rozvoja a 
politickej správy; odporúča, aby spolupráca v tejto oblasti bola súčasťou takých 
medzinárodných iniciatív, ako sú Systém globálneho pozorovania klímy (GCOS) a
Globálny svetový systém sledovania systémov (GEOSS);

11. víta vytvorenie informačného systému Komisie o životnom prostredí a pre udržateľný 
rozvoj Afriky, založeného na technológiách satelitného a počítačového mapovania, ktorý 
pomôže rozvojovým činnostiam Úradu humanitárnej pomoci Európskeho spoločenstva 
(ECHO); odporúča preskúmať, či je možné vyvinúť a rozšíriť štruktúru Komisie tak, 
aby zahŕňala sieť pre pozorovanie klimatických zmien;

12. domnieva sa, že je potrebné, aby trvalo udržateľný rozvoj bol súčasťou rozvojovej práce 
EÚ; vyzýva Komisiu, aby prispela k vytváraniu kapacít v EÚ, v OSN, v darcovských 
krajinách a prijímajúcich krajinách, ktoré umožnia účinné začlenenie trvalo udržateľného 
rozvoja; je potrebné rozvíjať snahy najmä v oblasti rozvoja zručností, vzdelávania a 
výmeny skúseností;

13. zdôrazňuje, že modely medzinárodného obchodu výrazne vplývajú na klimatické zmeny; 
vyzýva preto WTO, aby do svojej práce začlenila mechanizmus trvalo udržateľného 
rozvoja;

14. zdôrazňuje, že v mnohých rozvojových štátoch, ako napríklad v štátoch AKT, je potrebné 
zásadne zdokonaliť prípravu na prírodné katastrofy v spojitosti s existujúcou 
premenlivosťou klímy a s jej možnými budúcimi zmenami, čo sa ukázalo 
na dramatických následkoch hurikánu Jeanne z 19. septembra 2003; domnieva sa, že sú 
nevyhnutné opatrenia nielen v oblasti meteorologického pozorovania, ale aj pokiaľ ide 
o rýchlosť reakcie miestnych orgánov a informovanosť obyvateľstva;

15. odporúča, aby boli prijaté stratégie na predchádzanie konfliktom a obmedzovanie 
katastrof, najmä so zreteľom na zmierňovanie politickej nestability v rozvojových štátoch 
v dôsledku zmien klímy/ekosystému, ktoré budú zahŕňať osobitnú podporu pre správu 
a budovanie kapacít v Afrike;

16. zdôrazňuje, že Komisia by sa mala usilovať o aktívnu účasť rozvojových štátov 
prostredníctvom komunikačnej stratégie o klimatických zmenách a šíriť informácie 
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pomocou kanálov EÚ - AKT. Je tiež dôležité zohľadniť najvzdialenejšie európske 
regióny, ktoré susedia s mnohými štátmi AKT a často riešia podobné otázky 
udržateľného rozvoja;

17. zdôrazňuje, že rozhodujúca úloha Medzivládneho fóra pre klimatické zmeny (IPCC), 
ktoré je základom vedeckého konsenzu o klimatických zmenách, nie je v oznámení 
dostatočne zrejmá a že by sa mala zdôrazniť aj účasť rozvojových štátov na práci tohto 
fóra a pri výskumných snahách vo všeobecnosti;

18. zdôrazňuje, že so zreteľom na účasť rozvojových štátov na budúcom klimatickom systéme 
by mala EÚ jasne uznať, že prioritou týchto štátov je rozvoj; miléniové rozvojové ciele sa 
však nikdy nepodarí dosiahnuť, ak sa environmentálnym otázkam, ako je otázka 
klimatických zmien, nebude venovať náležitá pozornosť. Trvalo udržateľný rozvoj a 
potláčanie chudoby by mali ostať všeobecným rámcom, ktorý by rozvojové štáty 
podnecoval v úsilí prijímať politiky a opatrenia zaoberajúce sa klimatickými zmenami, či 
už za účelom prispôsobenia sa im alebo zmiernenia ich vplyvu. V tejto súvislosti 
pripomína, že rozvojové ciele by mali zohľadňovať dve podmienky:

a) nemali by viesť k ďalšiemu zhoršovaniu kvality života miestneho obyvateľstva a mali 
by zohľadňovať zámery miléniových rozvojových cieľov. Je presvedčený, že v záujme 
ich dosiahnutia musia rozvojové štáty stanoviť a uplatňovať politiky prispôsobenia, ale 
zároveň sa v súvislosti so zmiernením vplyvu musia vyvarovať mŕtvych bodov, v 
ktorých sa takzvané vyspelé štáty už nachádzajú, ako napríklad v oblasti cestnej 
a leteckej dopravy. Domnieva sa, že rozvojové štáty majú historickú príležitosť, ktorú 
by mali využiť, a že možnosti investovania v nasledujúcich desaťročiach budú 
kľúčovým prvkom pri prechode k budúcnosti s emisiami s nízkym obsahom uhlíka;

b) rozvojové štáty mali v rámci svojich možností a bez spomalenia svojho rozvoja 
prispievať aj ku všeobecnému úsiliu o zmierňovanie vplyvu klimatických zmien; 
poznamenáva, že by to bolo výhodné pre väčšinu rozvojových štátov, ktoré sú 
v súčasnosti vo veľkej miere závislé od ropy a čelia preto vysokým energetickým 
nákladom: každé zníženie spotreby energie a zvýšené využívanie alternatívnych 
zdrojov energie by bolo preto veľmi prospešné; poukazuje na to, že mechanizmus 
čistého rozvoja (CDM) vychádzajúci z Kjótskeho protokolu má potenciál prispieť 
k dosiahnutiu tohto cieľa, a preto by sa mali skúmať možnosti, ako ho rozvíjať aj 
po prvom záväznom období Kjótskeho protokolu, a to najmä hľadaním spôsobov, ako 
znížiť náklady a zvýšiť účinnosť postupu potrebného na schválenie projektov CDM; 
konštatuje, že na prekonanie súčasných finančných problémov je potrebná väčšia 
finančná podpora zo strany európskych štátov; je však dôležité vyhodnotiť 
mechanizmus čistého rozvoja takým spôsobom, aby dosiahol želaný výsledok a aby 
neviedol iba k tomu, že sa firmy budú vyhýbať zodpovednosti za zvyšovanie
energetickej účinnosti;

19. podporuje preto vytvorenie nového, jednotného politického riešenia na zlepšenie 
životných podmienok už aj tak zraniteľného obyvateľstva pomocou globálnej stratégie 
rozvoja s primeranou hospodárskou pomocou; odporúča, aby bola táto nová stratégia 
založená na prepojení klimatických zmien, riadenia prírodných zdrojov, predchádzania 
katastrofám a odstránenia chudoby.
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