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Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ na konferencii o klimatických 
zmenách v Nairobi (COP 12 a COP/MOP 2)

Európsky parlament,

– so zreteľom na Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách (UNFCCC), na    
Kjótsky protokol UNFCCC a postupy na jeho realizáciu, ktoré boli prijaté na 
konferenciách v Bonne (júl 2001), Marakéši (november 2001), Dillí (november 2002), 
Miláne (december 2003), Buenos Aires (december 2004) a v Montreale (december 
2005),

– so zreteľom na blížiacu sa 12. konferenciu zmluvných strán (COP 12) k UNFCCC         
a 2. konferenciu zmluvných strán, slúžiace ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho 
protokolu (COP/MOP 2), ktoré sa má konať v Nairobi v Keni 6. až 17. novembra 2006,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, ktoré sa týkali klimatických zmien, 
najmä uznesenia zo 16. novembra 2005 o dokumente Víťazne v zápase s globálnymi 
klimatickými zmenami1, z 18. januára 2006 o výsledkoch Montrealskej konferencie 
(COP 11- COP/MOP 1)2 a zo 4. júla 2006 o dokumente Obmedzenie vplyvu leteckej 
dopravy na klimatické zmeny3, 

– so zreteľom na ústnu otázku č. B6-0/2006, ktorú podľa článku 108 rokovacieho 
poriadku predložil Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
a so zreteľom na vyhlásenie Rady a Komisie,

A. keďže v riešení problému klimatických zmien je rozhodujúce, aby všetky zmluvné 
strany plne realizovali UNFCCC a Kjótsky protokol, hoci opatrenia nebudú v plnej 
miere účinné, kým sa nenájde globálne riešenie, do ktorého budú zahrnuté veľké 
ekonomické bloky zodpovedné za podstatnú časť znečisťujúcich emisií,

B. keďže na 11. konferencii zmluvných strán (COP 11) k UNFCCC a 1. konferencii 
zmluvných strán, slúžiacich ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu 
(COP/MOP 1), ktoré sa konalo v Montreale v decembri 2005, rozhodlo sa o iniciovaní 
postupu, v rámci ktorého sa posúdia ďalšie prijaté záväzky zmluvných strán uvedených 
v Prílohe 1 na obdobie po roku 2012 a budú sa viesť rozhovory s cieľom výmeny 
skúseností a analýzy strategických prístupov k dlhodobej spolupráci v oblasti 
klimatických zmien,

  
1 Prijaté texty, P6-TA (2005)0433
2 Prijaté texty, P6-TA (2006)0019
3 Prijaté texty, P6-TA (2006)0296
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C. keďže je potrebné čoskoro stanoviť ďalšie ciele, aby sa vytvorila investičná istota 
v oblasti energetických zdrojov s nízkym obsahom uhlíka, technológií s nízkymi 
emisiami skleníkových plynov, ako i v oblasti obnoviteľnej energie, a aby bolo možné 
vyhnúť sa investovaniu do nekompatibilných energetických infraštruktúr,

D. keďže emisie skleníkových plynov v mnohých členských štátoch sa naďalej zvyšujú, čo 
naznačuje, že EÚ musí urobiť rázne opatrenia, ak chce splniť svoje záväzky z Kjóta, 

E. keďže Európska únia sa zaviazala riešiť problém klimatických zmien a navrhla globálny 
cieľ obmedziť zvýšenie globálnej teploty do +2°C v porovnaní s úrovňou pred 
začiatkom industrializácie,

F. keďže v uvedenom uznesení zo 16. novembra 2005 Európsky parlament vyhlásil, že     
v rozvinutých krajinách je potrebné výrazne znížiť emisie – o 30 % do roku 2020 a  
o 60 % – 80 % do roku 2050.

1. žiada Európsku úniu, aby si naďalej udržiavala vedúce postavenie v rokovaniach na 
Konferencii COP12-COP/MOP2 v Nairobi a aby udržiavala vysokú úroveň svojich 
cieľov v budúcich rozhovoroch s medzinárodnými partnermi;

2. trvá na tom, aby Európska únia pri tej príležitosti predložila ambiciózny program na 
diskusiu o ďalších záväzkoch zmluvných strán z Prílohy 1 Kjótskeho protokolu, ako aj 
na dialóg v rámci UNFCCC o dlhodobej spolupráci;

3. pripomína, ako je stanovené v uvedenom uznesení zo 16. novembra 2005, že stratégia 
EÚ v oblasti klimatických zmien by mala byť založená na prístupe, ktorý zahrnie týchto 
sedem bodov:

− nadviazať na kľúčové prvky Kjótskeho protokolu – záväzné ciele v oblasti emisie 
skleníkových plynov, globálny systém založený na stanovení emisných kvót a 
obchodovaní s emisiami a pružné mechanizmy,

− dosiahnuť výrazné znižovanie emisií o 30% do roku 2020 s využitím kombinácie 
trhových stimulov a predpisov na podporu investícií do technológií s účinným 
využívaním energie a/alebo technológií s nulovým a nízkym obsahom uhlíka;

− aktívne sa snažiť o zapojenie ďalších dôležitých účastníkov, predovšetkým Spojených 
štátov,

− rozvíjať strategické partnerstvá s krajinami ako Čína, Južná Afrika, Brazília a India       
s cieľom pomáhať im pri vypracúvaní stratégií v oblasti trvalo udržateľných energií a 
zabezpečiť ich zapojenie sa do úsilia o zmiernenie klimatických zmien,

− dôrazne podporovať výskum a inováciu technológií v oblasti trvalo udržateľnej energie 
a odstrániť nevhodné stimuly, akými sú dotovanie fosílnych palív, ako aj zahrnúť 
externé náklady – vrátane nákladov súvisiacich s klimatickými zmenami – do ceny 
výroby energie,

− využívať európsku a vnútroštátnu legislatívu na stimuláciu vyššej energetickej účinnosti 
a na zníženie cien technológií, ktoré majú menší vplyv na podnebie,
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− podporovať oveľa širšie priame zapojenie európskych občanov do procesu 
zmierňovania klimatických zmien, pričom nevyhnutnou podmienkou je poskytovanie 
podrobných informácií o obsahu uhlíka vo výrobkoch a v produktoch služieb, a 
možnosťou pre budúcnosť je systém súkromných obchodovateľných kvót;

4. pripomína svoju požiadavku, aby nebola medzera medzi prvým a druhým obdobím 
plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu a aby dohody o budúcich 
záväzkoch týkajúcich sa podnebia boli dosiahnuté do konca roku 2008;

5. opätovne vyjadruje podporu ďalšiemu využívaniu flexibilných mechanizmov a 
dlhodobému cieľu vytvorenia celosvetového trhu s uhlíkom založeného na stanovení 
emisných kvót a obchodovaní s emisiami;

6. domnieva sa, že priemyselné krajiny musia naďalej zohrávať aktívnu úlohu v boji proti 
klimatickým zmenám na svetovej úrovni; vyzýva preto zmluvné strany uvedené 
v Prílohe 1, aby si splnili súčasné záväzky a prijali ambiciózne ciele na druhé obdobie 
po roku 2012; ďalej žiada priemyselné krajiny, ktoré Kjótsky protokol nepodpísali, aby 
prehodnotili svoj postoj a prijali rázne vnútroštátne opatrenia a aby zohrávali aktívnu 
úlohu v nasledujúcich medzinárodných rokovaniach s cieľom zúčastniť sa na budúcej 
stratégii riešenia klimatických zmien;

7. zdôrazňuje kľúčový význam zapojenia rozvojových krajín s rýchlym nárastom 
priemyslu do budúcej medzinárodnej stratégie riešenia klimatických zmien, pričom sa 
budú plne rešpektovať ich základné záujmy podporovať vo svojich krajinách 
hospodársky rozvoj a bojovať proti chudobe;

8. trvá na tom, aby jednotlivé krajiny EÚ a Európska únia ako celok plnili svoje súčasné 
záväzky podľa Kjótskeho protokolu a dohody o spoločnom zaťažení, pretože                 
v opačnom prípade by sa oslabila vedúca úloha EÚ v medzinárodných rokovaniach;

9. je presvedčený, že delegácia EÚ zohráva v týchto rokovaniach o klimatických zmenách 
dôležitú úlohu, a preto považuje za neprijateľné, že sa poslanci Európskeho parlamentu, 
ktorí tvorili časť tejto delegácie, nemohli zúčastniť koordinačných schôdzí EÚ na 
predchádzajúcej konferencii zmluvných strán; očakáva, že účastníkom z Európskeho
parlamentu bude umožnený prístup na takéto schôdze v Nairobi, a to aspoň so štatútom 
pozorovateľov, či už s právom vystúpiť alebo bez neho;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, vládam a 
parlamentom členských štátov a sekretariátu Rámcovej dohody OSN o klimatických 
zmenách so žiadosťou, aby bolo zaslané všetkým zmluvným stranám, ktoré nie sú 
členmi EÚ.
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