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B9-0000/2020 

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu 

(2020/2532(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu 

(UNFCCC) a na Kjótský protokol k této úmluvě, 

 s ohledem na dohodu přijatou dne 12. prosince 2015 na 21. zasedání konference smluvních 

stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21) v Paříži (Pařížská dohoda), 

 s ohledem na strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu z dubna 2013 a doprovodný 

pracovní dokument útvarů Komise, 

 s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 12. listopadu 2018 o 

provádění strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, 

 s ohledem na zprávu programu UNEP o nedostatečném přizpůsobování se změně klimatu 

z roku 2018, 

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 s názvem „Zelená dohoda pro 

Evropu“ (COM(2019)0640), 

 s ohledem na zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem 

„Globální oteplení o 1,5 °C“, pátou hodnotící zprávu IPCC (AR5) a její souhrnnou zprávu, 

zvláštní zprávu IPCC o změně klimatu a půdě a zvláštní zprávu IPCC o oceánech a 

kryosféře v měnícím se klimatu, 

 s ohledem na zásadní zprávu Globální komise pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 

2019, 

 s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle OSN v oblasti udržitelného 

rozvoje, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 9. ledna 2020 o 15. zasedání konference smluvních stran 

Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP15), 

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu,  

 s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické a environmentální 

nouze, 

 s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí o změně klimatu, dopadech a 

zranitelnosti v Evropě za rok 2016, 
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 s ohledem na dokument Evropské agentury pro životní prostředí (indicator assessment) 

s názvem „Ekonomické ztráty způsobené extrémními výkyvy klimatu v Evropě“ ze dne 2. 

dubna 2019, 

 s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí ze dne 4. září 2019 nazvanou 

„Přizpůsobování se změně klimatu v odvětví zemědělství v Evropě“, 

 s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí ze dne 4. prosince 2019 

s názvem „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020: znalosti pro transformaci na 

udržitelnou Evropu“, 

 s ohledem na sendajský rámec pro snižování rizika katastrof z roku 2015, 

 s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o opatřeních navazujících na evropskou 

občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“),  

 s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora z roku 2018 nazvanou 

„Desertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více opatření“, 

 s ohledem na otázku ohledně strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, která byla 

položena Komisi (O-000000/2020 – B9 0000/2020), 

– s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, 

– s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin, 

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu pokračuje na celém světě i v Evropě a existují další 

důkazy o tom, že změna klimatu v budoucnu povede v mnoha regionech EU k nárůstu 

extrémních klimatických jevů; 

B. vzhledem k tomu, že pozorované změny klimatu už mají dalekosáhlé dopady na 

ekosystémy, hospodářská odvětví a lidské zdraví;  

C. vzhledem k tomu, že změna klimatu má na různé regiony a odvětví EU odlišné dopady;  

D. vzhledem k tomu, že odvětví vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví a biologická 

rozmanitost jsou úzce spjaty a rovněž souvisejí s měnícími se modely využívání půdy a se 

změnou počtu obyvatel; vzhledem k tomu, že důsledky změny klimatu v jiných částech 

světa mohou mít v Evropské unii dopady na obchod, mezinárodní finanční toky, migraci a 

bezpečnost; 

E. vzhledem k tomu, že předpokládané náklady vzniklé v důsledku změny klimatu budou 

podle očekávání vysoké, a to i při provádění Pařížské dohody;  

F. vzhledem k tomu, že ambiciózní celosvětová politika v oblasti zmírňování změny klimatu, 

která je v souladu s cílem Pařížské dohody v této oblasti, může významně omezit změnu 

klimatu a její dopady; vzhledem k tomu, že stávající závazky ke snížení emisí nepovedou 

ke splnění cílů stanovených v Pařížské dohodě, ale budou mít za následek globální 

oteplování, které překročí hranici 3°C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí; 



 

PE646.971v01-00 4/6 RE\1197724CS.docx 

CS 

G. vzhledem k tomu, že přizpůsobení se změně klimatu je nezbytné k předvídání nepříznivých 

účinků změny klimatu a k prevenci nebo omezení krátkodobých a dlouhodobých rizik 

plynoucích ze změny klimatu; 

Obecné poznámky 

1. zdůrazňuje, že adaptační opatření jsou zcela nezbytná pro všechny země, aby se co nejvíce 

omezily negativní dopady změny klimatu a plně využilo příležitostí k růstu odolnému vůči 

změně klimatu a k udržitelnému rozvoji; v této souvislosti zdůrazňuje svůj pevný závazek 

k dosažení celosvětového adaptačního cíle vymezeného v Pařížské dohodě;  

2. vyzývá, aby byl opětovně kladen důraz na adaptační opatření; vítá proto, že Komise 

předloží novou strategii, a považuje ji za příležitost prokázat, že EU hraje při 

přizpůsobování se změně klimatu vedoucí úlohu; domnívá se, že nová strategie by měla 

být nedílnou součástí Zelené dohody pro Evropu, aby bylo možné vybudovat odolnou 

Evropu s vysokou adaptační schopností, která by umožnila radikální transformaci, pokud 

jde o podporu hospodářského růstu, zajištění dodávek vody a potravin, přechod na čisté 

zdroje energie a zajištění klimatické a sociální spravedlnosti;  

3. vítá hodnocení Komise týkající se současné strategie EU pro přizpůsobení se změně 

klimatu z listopadu 2018 a bere na vědomí její závěr, že dalekosáhlé cíle strategie nebyly 

zcela splněny, ale že bylo dosaženo pokroku při plnění všech jejích jednotlivých opatření; 

4. konstatuje, že by bylo možné učinit více pro začlenění přizpůsobení se změně klimatu do 

infrastruktury, a vyzývá k účinnému zvýšení odolnosti veřejné infrastruktury vůči změně 

klimatu a k dalším investicím;   

5. vyjadřuje politování nad tím, že ve strategii z roku 2013 se náležitě neřeší naléhavost 

provádění adaptačních opatření; požaduje posílení řízení nové strategie, častější přezkum 

a jasné cíle a ukazatele pro měření pokroku při jejím provádění; 

6. konstatuje dále, že pokrok byl slabší, než se očekávalo, pokud jde o počet místních 

adaptačních strategií, a že se objevily rozdíly mezi členskými státy; vyzývá Komisi, aby i 

přes tyto rozdíly zajistila, aby byly všechny regiony EU připraveny řešit dopady změny 

klimatu prostřednictvím adaptačních opatření; uznává v této souvislosti význam Paktu 

starostů a primátorů, který zintenzivnil spolupráci v oblasti přizpůsobování se změně 

klimatu na místní úrovni; 

7.  zdůrazňuje, že v rámci nové strategie je důležité dále podporovat adaptační opatření v 

regionech a městech, například prosazováním legislativních rámců, které budou vyžadovat 

odpovídající adaptační strategie i na těchto úrovních;   

8.  s ohledem na úzkou vazbu mezi zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této 

změně připomíná význam zmírňování změny klimatu, neboť účinky změny klimatu a úsilí 

potřebné k přizpůsobení se liší v závislosti na nárůstu globální teploty; 

Řešení inspirovaná přírodou a zelená infrastruktura  

9. připomíná, že změna klimatu a její účinky mají dopad na člověka, ale také na biologickou 

rozmanitost a mořské a suchozemské ekosystémy, a že podle klíčové zprávy platformy 
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IPBES je změna klimatu jednou z přímých příčin úbytku biologické rozmanitosti;  

10. zdůrazňuje význam využívání udržitelných řešení v oblasti přizpůsobení se změně klimatu 

založených na přírodních procesech a zachování a obnově ekosystémů, která mohou 

současně přispívat ke zmírňování změny klimatu, ochraně biologické rozmanitosti a boji 

proti znečištění; vyzývá k tomu, aby nová strategie zahrnovala ambiciózní plány na 

intenzivnější využívání těchto řešení; 

11. zdůrazňuje potenciál lesů a stromů při přizpůsobování se změně klimatu a poskytování 

ekosystémových služeb, neboť například stromy v městských oblastech mohou kromě 

dalších výhod, jako je např. zlepšování kvality ovzduší, zmírňovat extrémní teploty; 

vyzývá k větší výsadbě stromů ve městech a k integrované reakci na lesní požáry s cílem 

chránit evropské lesy před zničením extrémními klimatickými jevy; 

12.  uznává úlohu oceánů při přizpůsobování se změně klimatu a zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat zdravá a odolná moře a oceány; 

13. podporuje iniciativy, jako je mimo jiné rozvoj městských strategií, jejichž cílem je 

potenciál střech a jiné infrastruktury, jako jsou například městské zahrady, zelené střechy, 

chladné chodníky nebo jiná opatření, která mohou přispět k chlazení, zadržování vody a 

výrobě potravin, a zároveň snížit znečištění ovzduší, zlepšit kvalitu života ve městech a 

chránit biologickou rozmanitost včetně opylovačů; domnívá se, že infrastruktura, jako jsou 

např. silnice, železniční tratě, energetické systémy a jiné, musí být odolná vůči změně 

klimatu; 

14. vyzývá k lepšímu hospodaření s vodou, včetně vytvoření udržitelného odvodňování a 

zavedení opatření pro přirozené zadržování vody s cílem pomoci zmírnit záplavy a sucha; 

Adaptační opatření a soudržnost 

15. zdůrazňuje, že přizpůsobení se změně klimatu je třeba začlenit do všech příslušných politik 

EU, jako je zemědělství, námořní politika a rybolov;   

16. vyzývá k tomu, aby nová strategie byla v souladu s celosvětovými opatřeními a dohodami, 

jako jsou Pařížská dohoda, cíle udržitelného rozvoje a Úmluva o biologické rozmanitosti; 

žádá Komisi, aby v nové strategii určila opatření na podporu a usnadnění přizpůsobení se 

změně klimatu mimo EU; 

17. vyzývá Komisi, aby se odpovídajícím způsobem řešila desertifikaci a znehodnocování 

půdy a vypracovala metodiku a ukazatele pro posouzení jejich rozsahu; požaduje 

dostatečné finanční prostředky pro boj proti desertifikaci a znehodnocování půdy;  

Financování 

18. vyzývá ke zvýšení financování na všech úrovních správy a k mobilizaci veřejných a 

soukromých investic v oblasti přizpůsobování se změně klimatu; připomíná postoj 

Parlamentu, který vyzývá k začlenění otázky klimatu do příštího VFR na období 2021–

2027, aby na tuto oblast bylo vyčleněno nejméně 25 % výdajů, a co nejdříve, nejpozději 

však do roku 2027 bylo dosaženo 30 %, což by mělo přispět ke zmírňování změny klimatu 

a přizpůsobování se této změně; žádá, aby odolnost vůči změně klimatu byla klíčovým 
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kritériem při přidělování veškerých finančních prostředků EU; domnívá se, že EIB by jako 

klimatická banka měla financovat také adaptační opatření;  

19. vyjadřuje politování nad tím, že metodika EU v oblasti sledování financování opatření v 

oblasti klimatu nerozlišuje mezi zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této 

změně;  

20. bere na vědomí, že přizpůsobení se změně klimatu je nákladné; zdůrazňuje však význam 

těchto investic, protože kromě záchrany životů a ochrany životního prostředí mohou být 

preventivní opatření nákladově efektivnější; zdůrazňuje zásadu prevence a vyzývá Komisi, 

aby vypracovala přístupy, které zajistí, aby náklady vyplývající z nepřijetí adaptačních 

opatření nebyly přenášeny na širokou veřejnost; 

Zvyšování informovanosti, poznatky o přizpůsobení se změně klimatu a výzkum 

21. zdůrazňuje, že je důležité zvyšovat povědomí o dopadech změny klimatu, a to i v oblasti 

zdraví, a o přínosech přizpůsobení se změně klimatu mezi subjekty s rozhodovací 

pravomocí, ale také prostřednictvím vzdělávacích činností ve všech věkových skupinách; 

22. vyzývá k překlenutí současných mezer v poznatcích, aby bylo zajištěno informované 

rozhodování díky dalšímu rozvíjení nástrojů, jako je Climate-ADAPT a EIT Climate-KIC;  

23. zdůrazňuje, že je důležité podporovat výzkum v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, 

řešení inspirovaných přírodou, ekologických technologií a dalších řešení, která mohou 

pomoci v boji proti změně klimatu a extrémním povětrnostním jevům;  

Včasné varování a rychlá reakce 

24. vyzývá k tomu, aby nová strategie kladla větší důraz na předcházení krizím a plánování 

připravenosti, řízení a reakci na katastrofy; 

25. naléhavě vyzývá členské státy, aby vypracovaly odpovídající plány rychlé reakce v případě 

klimatických katastrof, jako jsou vlny veder, povodně a sucha; 

26. žádá místní orgány, aby zavedly systémy včasného varování a připravily vhodné nástroje 

pro reakci na extrémní povětrnostní podmínky; 

o 

o   o 

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské komisi. 

 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat

