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B9-0000/2020 

Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU za prilagajanje podnebnim 

spremembam 

(2020/2532(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Okvirne konvencije Organizacije združenih narodov o spremembi podnebja 

(UNFCCC) in njenega Kjotskega protokola, 

 ob upoštevanju sporazuma, sprejetega na 21. konferenci pogodbenic UNFCCC (COP21) 

12. decembra 2015 v Parizu (v nadaljnjem besedilu: Pariški sporazum), 

 ob upoštevanju strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam iz aprila 2013 in 

priloženega delovnega dokumenta služb Komisije, 

 ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 12. novembra 

2018 o izvajanju strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, 

 ob upoštevanju poročila programa Združenih narodov za okolje (UNEP) z naslovom 

Adaptation Gap Report 2018 (Poročilo o vrzelih pri prilagajanju 2018), 

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 

dogovoru (COM(2019)0640), 

 ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) 

o globalnem segrevanju za 1,5 °C, njegovega petega ocenjevalnega poročila (AR5) in 

zbirnega poročila, njegovega posebnega poročila o podnebnih spremembah in zemljiščih 

ter njegovega posebnega poročila o oceanih in kriosferi v spreminjajočem se podnebju, 

 ob upoštevanju poročila Svetovne komisije za prilagajanje (GCA) o prilagajanju na 

podnebne spremembe za leto 2019, 

 ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega razvoja, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. januarja 2020 o 15. zasedanju Konference 

pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15), 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru,  

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih 

razmerah, 

 ob upoštevanju poročila Evropske agencije za okolje (EEA) o podnebnih spremembah, 

vplivu in ranljivosti Evrope za leto 2016, 
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 ob upoštevanju ocene kazalnika EEA z naslovom Economic losses from climate-related 

extremes in Europe (Gospodarske izgube zaradi skrajnih podnebnih pojavov v Evropi) z 

dne 2. aprila 2019, 

 ob upoštevanju poročila EEA o prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijskem sektorju 

v Evropi z dne 4. septembra 2019, 

 ob upoštevanju poročila EEA z naslovom Evropsko okolje – stanje in napovedi 2020: 

znanje za prehod v trajnostno Evropo z dne 4. decembra 2019, 

 ob upoštevanju Sendajskega okvira za zmanjšanje nesreč iz leta 2015, 

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 o nadaljnji obravnavi evropske 

državljanske pobude „Pravica do vode“,  

 ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča iz leta 2018 z naslovom 

Boj proti dezertifikaciji v EU: vse večja grožnja, v zvezi s katero so potrebni dodatni ukrepi, 

 ob upoštevanju vprašanja Komisiji o strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam 

(O-000000/2020 – B9-0000/2020), 

– ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika, 

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,  

A. ker se podnebne spremembe nadaljujejo po vsem svetu in v Evropi in ker so prisotni 

dodatni dokazi, da bodo prihodnje podnebne spremembe povečale s podnebjem povezane 

skrajne pojave v številnih regijah EU; 

B. ker imajo spremembe podnebja, ki smo jim priča, že daljnosežen vpliv na ekosisteme 

gospodarske sektorje in zdravje ljudi;  

C. ker podnebne spremembe različno vplivajo na različne regije in sektorje v EU;  

D. ker so sektorji vode, kmetijstva, gozdarstva in biotske raznovrstnosti tesno medsebojno 

povezani, povezani pa so tudi s spreminjajočimi se vzorci rabe zemlje in spremembami 

prebivalstva; ker bi lahko vpliv podnebnih sprememb v drugih delih sveta učinkoval na 

EU prek trgovine, mednarodnih finančnih tokov, migracije in varnosti; 

E. ker se pričakuje, da bodo predvideni stroški škode zaradi podnebnih sprememb visoki, 

tudi ob izvajanju Pariškega sporazuma;  

F. ker je mogoče podnebne spremembe in njihov vpliv znatno zmanjšati z ambiciozno 

svetovno politiko blažitve, skladno s ciljem blažitve iz Pariškega sporazuma; ker s 

trenutnimi zavezami glede zmanjšanja emisij ne bo mogoče izpolniti ciljev Pariškega 

sporazuma, ampak bodo povzročile globalno segrevanje, ki bo preseglo 3 °C nad 

predindustrijsko ravnjo; 

G. ker je prilagajanje na podnebne spremembe nujno za predvidevanje negativnih posledic 

podnebnih sprememb ter za preprečevanje ali zmanjševanje kratko- in dolgoročnih 
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tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb; 

Splošne ugotovitve 

1. poudarja, da je prilagajanje potrebno za vse države, da bi čim bolj zmanjšali negativne 

učinke in izkoristili priložnosti za rast in trajnostni razvoj, ki bosta odporna na podnebne 

spremembe; v zvezi s tem poudarja svojo neomajno zavezanost svetovnemu cilju glede 

prilagajanja, kot je opredeljen v Pariškem sporazumu;  

2. poziva k ponovni osredotočenosti na prilagajanje; zato pozdravlja, da bo Komisija 

predstavila novo strategijo, in meni, da je ta strategija priložnost, da pokažemo vodilno 

vlogo EU v svetu na področju prilagajanja; meni, da bi morala biti nova strategija sestavni 

del evropskega zelenega dogovora, da bi vzpostavili odporno Evropo z visoko 

zmogljivostjo prilagoditve, kar bi ji omogočilo izvedbo korenite preobrazbe v smislu 

spodbuditve gospodarske rasti, zagotavljanja zanesljive oskrbe z vodo in prehranske 

varnosti, prehoda na čiste vire energije ter zagotavljanja podnebne in socialne pravičnosti;  

3. pozdravlja oceno veljavne strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, ki jo je 

novembra 2018 pripravila Komisija, in je seznanjen z ugotovitvami, da obsežni cilji 

strategije niso bili v celoti izpolnjeni, da pa je bil dosežen napredek pri vseh posameznih 

ukrepih; 

4. je seznanjen, da bi bilo mogoče narediti več za vključitev prilagajanja v infrastrukturo, in 

poziva k učinkovitemu povečanju odpornosti javne infrastrukture proti podnebnim 

spremembam ter k drugim naložbam;  

5. obžaluje, da strategija iz leta 2013 ne obravnava ustrezno nujnosti izvajanja ukrepov 

prilagajanja; poziva k okrepljenemu upravljanju nove strategije, pogostejšemu procesu 

pregleda ter jasnejšim ciljem in kazalnikom, da bi lahko merili napredek pri njenem 

izvajanju; 

6. ugotavlja tudi, da je bil napredek manjši od pričakovanega pri številnih lokalnih 

strategijah prilagajanja, pri čemer so razlike med državami članicami; poziva Komisijo, 

naj zagotovi, da bodo vse regije EU kljub tem razlikam pripravljene, da s prilagajanjem 

obvladajo vpliv podnebnih sprememb; v zvezi s tem se zaveda pomembnosti Konvencije 

županov, ki je povečala sodelovanje pri prilagajanju na lokalni ravni; 

7.  poudarja, kako pomembno je, da se v novi strategiji nadalje spodbuja prilagajanje 

podnebnim spremembam v regijah in mestih, na primer s spodbujanjem zakonodajnih 

okvirov, za katere so tudi na teh ravneh potrebne ustrezne strategije prilagajanja;  

8.  glede na tesno povezavo med blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje želi 

spomniti na pomen blaženja, saj se vpliv podnebnih sprememb in prizadevanja, potrebna 

za prilagajanje, razlikujejo glede na povišanje svetovne temperature; 

Na naravi temelječe rešitve in zelena infrastruktura 

9. želi spomniti, da imajo podnebne spremembe in njihovi vplivi posledice za ljudi, pa tudi 

za biotsko raznovrstnost ter morske in kopenske ekosisteme, in da iz prelomnega poročila 

IPBES izhaja, da so podnebne spremembe eden neposrednih povzročiteljev izgube 
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biotske raznovrstnosti;  

10. poudarja pomen uporabe trajnostnih na naravi temelječih rešitev prilagajanja ter ohranitve 

in obnove ekosistemov, ki lahko hkrati prispevajo k blaženju podnebnih sprememb, 

zaščiti biotske raznovrstnosti in boju proti onesnaževanju; poziva, naj nova strategija 

vključuje ambiciozne načrte za okrepitev uporabe teh rešitev; 

11. poudarja potencial gozdov in dreves pri prilagajanju podnebnim spremembam in pri 

zagotavljanju ekosistemskih storitev, saj lahko na primer drevesa na urbanih območjih 

izravnajo skrajne temperature in prinesejo druge koristi, kot je izboljšanje kakovosti 

zraka; poziva k obsežnejšemu zasajevanju dreves v mestih in k celovitemu odgovoru na 

gozdne požare, da bi zaščitili evropske gozdove pred uničenjem zaradi skrajnih 

vremenskih dogodkov; 

12.  se zaveda vloge oceanov pri prilagajanju podnebnim spremembam in poudarja, da je treba 

spodbujati zdrava in odporna morja in oceane; 

13. podpira pobude, vključno z razvojem urbanih strategij, za uporabo potenciala streh in 

druge infrastrukture, kot so urbani vrtovi, zelene strehe, hladna vozišča ali drugi ukrepi, 

ki lahko pripomorejo k hlajenju, zadrževanju vode in pridelavi hrane, pri čemer 

zmanjšujejo onesnaženost zraka, izboljšujejo kakovost življenja v mestih in ščitijo 

biotsko raznovrstnost, vključno z opraševalci; meni, da je treba infrastrukturo, kot so 

ceste, železniški tiri, električno omrežje in drugi, narediti odporno proti podnebnim 

spremembam; 

14. poziva k boljšemu upravljanju voda, vključno z uvedbo ukrepov trajnostnega odvajanja 

in naravnega zadrževanja voda, da bi pripomogli k blaženju poplav in suš; 

Ukrepi prilagajanja in skladnost 

15. poudarja, da je treba prilagajanje podnebnim spremembam vključiti v vse ustrezne 

politike EU, kot so kmetijska, pomorska in ribiška politika;  

16. poziva, naj bo nova strategija skladna z globalnimi ukrepi in sporazumi, kot so Pariški 

sporazum, cilji trajnostnega razvoja ter Konvencija o biološki raznovrstnosti; poziva 

Komisijo, naj v novi strategiji opredeli ukrepe, ki spodbujajo in olajšujejo prilagajanje 

zunaj EU; 

17. poziva Komisijo, naj ustrezno obravnava dezertifikacijo in degradacijo tal ter razvije 

metodologijo in kazalnike za oceno njunega obsega; poziva k zadostnemu financiranju 

za boj proti dezertifikaciji in degradaciji tal;  

Financiranje 

18. poziva k večjemu financiranju na vseh ravneh upravljanja ter k mobilizaciji javnih in 

zasebnih naložb v prilagajanje; želi spomniti na stališče Parlamenta, ki je pozval, naj se 

v naslednji večletni finančni okvir podnebni ukrepi v višini 25 % odhodkov in 30 % 

vključijo čim prej, najpozneje pa do leta 2027, kar bi moralo prispevati tako k blaženju 

podnebnih sprememb kot prilagajanju nanje; poziva, naj se odpornost na podnebne 

spremembe obravnava kot eno ključnih meril pri vsem ustreznem financiranju EU; meni, 
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da bi morala tudi EIB kot podnebna banka financirati ukrepe za prilagajanje podnebnim 

spremembam;  

19. obžaluje, da metodologija EU za sledenje podnebnemu financiranju ne razlikuje med 

blaženjem in prilagajanjem;  

20. se zaveda, da ima prilagajanje svojo ceno; vendar vztraja, kako pomembno je opraviti te 

naložbe, saj so lahko preventivni ukrepi poleg tega, da rešujejo življenja in varujejo 

okolje, tudi stroškovno učinkoviti; poudarja načelo preventive in poziva Komisijo, naj 

pripravi pristope, da bi zagotovila, da stroškov, ki izhajajo iz nesprejetja ukrepov 

prilagajanja, ne bo nosila splošna javnost; 

Ozaveščanje ter znanje in raziskave o prilagajanju 

21. poudarja pomen ozaveščanja o učinkih podnebnih sprememb, tudi na zdravje, ter o 

koristih prilagajanja med odločevalci, pa tudi prek izobraževalnih dejavnosti v vseh fazah 

življenja; 

22. poziva k premostitvi obstoječih vrzeli v znanju, da bi zagotovili obveščeno odločanje, in 

sicer z razvojem orodij, kot sta Climate-ADAPT in SZI EIT Climate;  

23. poudarja, kako pomembno je podpirati raziskave o prilagajanju podnebnim spremembam, 

na naravi temelječih rešitvah, zelenih tehnologijah in drugih rešitvah, ki lahko pomagajo 

v boju proti podnebnim spremembam in skrajnim vremenskim pojavom;  

Zgodnje opozarjanje in hitro odzivanje 

24. poziva, naj se nova strategija bolj posveti načrtovanju preprečevanja kriz in 

pripravljenosti nanje, upravljanju in odzivanju na nesreče; 

25. poziva države članice, naj pripravijo ustrezne načrte za hitro odzivanje v primeru 

podnebnih nesreč, kot so vročinski valovi, poplave in suša; 

26. poziva, naj lokalni organi vzpostavijo sisteme za zgodnje opozarjanje ter pripravijo 

ustrezna orodja za odzivanje na skrajne vremenske dogodke;  

o 

o   o 

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji. 

 

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

