
 

AD\1139783CS.docx  PE607.983v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
 

2017/2006(INI) 

24.11.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

pro Výbor pro regionální rozvoj 

k úloze regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody z konference COP 

21 o změně klimatu 

(2017/2006(INI)) 

Zpravodaj: Gilles Pargneaux 

 



 

PE607.983v02-00 2/13 AD\1139783CS.docx 

CS 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1139783CS.docx 3/13 PE607.983v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy:  

1. konstatuje, že regiony a města jakožto největší přispěvatelé k iniciativám LPAA (akční 

program Lima-Paříž) a NAZCA (zóna nestátních subjektů pro opatření v oblasti 

klimatu) již prokázaly své odhodlání bojovat proti změně klimatu; vítá iniciativy, jako 

je Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, iniciativa pro přizpůsobení 

se změně klimatu (iniciativa Mayors Adapt), memorandum o porozumění s názvem 

„Under 2“ (Méně než dva) a iniciativa RegionsAdapt; vybízí více měst v EU, aby se 

k těmto iniciativám připojila a zavázala se k ambiciózním krokům v oblasti klimatu; 

věří, že příspěvek takových iniciativ by měl být uznáván a podporován správními 

orgány na celostátní a krajské úrovni, jakož i mezivládními organizacemi; 

2. konstatuje, že orgány místní správy jsou odpovědné za provádění většiny opatření 

na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně a většiny právních předpisů 

EU v této oblasti; zdůrazňuje potřebu věnovat se v rámci provádění Pařížské dohody 

urbanistickému plánování, mobilitě, veřejné dopravě a infrastruktuře, energetické 

náročnosti budov, vzdělávacím kampaním, inteligentním městům, inteligentním sítím 

a regionálním dotacím; 

3. konstatuje, že většina obyvatel Evropy žije nyní ve městech; konstatuje, že rozhodnutí 

v oblasti městské infrastruktury přijímaná těmi, kdo jsou zodpovědní za města, budou 

mít dopad na schopnost měst čelit změnám klimatu, neboť častější deště, záplavy a vlny 

veder patří pravděpodobně mezi výzvy, jimž budou muset evropská města čelit 

v důsledku změny klimatu; 

4. zdůrazňuje skutečnost, že města, společnosti a jiné nestátní subjekty mají potenciál 

snížit do roku 2020 emise CO2 v rozsahu 2,5–4 miliardy tun1, více, než Indie vypustí 

za jeden rok, a že je to objem podobně významný jako snížení o 4-6 miliard tun CO2, 

kterého do roku 2030, tedy o deset let později, dosáhnou projekty OSN pomocí 

zamýšlených vnitrostátně stanovených příspěvků přijatých v Paříži; 

5. zdůrazňuje, že regiony a města hrají klíčovou úlohu při řešení změny klimatu a sama 

mohou snížit celosvětové emise o 5 % a plnit tak Pařížskou dohodu a v součinnosti 

s dalšími stupni správních orgánů a se soukromým sektorem mohou případně snížit 

celosvětové emise o 46 %2; 

6. připomíná, že odvětví dopravy je zodpovědné za emise skleníkových plynů 

a znečišťující látky v ovzduší, které jsou nebezpečné pro zdraví a jejichž koncentrace 

v městském ovzduší je upravena směrnicí 2012/2016/ES o snížení národních emisí 

některých látek znečišťujících ovzduší3; 

                                                 
1 správa sdružení Global Gender and Climate Alliance (GGCA), prosinec 2015. 
2 Studie s názvem „Deadline 2020. How cities will get the job done“.   

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí 
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7. připomíná, že čl. 7 odst. 2 Pařížské dohody uznává, že „adaptace je globální výzvou, 

které všichni čelí a která má místní, krajské, celostátní, regionální a mezinárodní 

rozměry“; 

8. uznává, že činnost místních orgánů je klíčová pro zajištění toho, aby veřejné správy 

mohly uplatňovat své závazky v rámci globálních klimatických opatření; 

9. zdůrazňuje, že nestátní subjekty se stávají klíčovým prvkem klimatického režimu 

po Paříži a procesu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu UNFCCC; zdůrazňuje, že 

by mohly významně přispět k facilitativnímu dialogu a globálním hodnocením a mohly 

by přispět k účinnějšímu procesu přezkumu v rámci Pařížské dohody; 

10. vyzývá k posílení individuálních i koordinovaných opatření na úrovni EU 

a na regionální a místní úrovni v oblasti přizpůsobování se dopadům změny klimatu; 

11. zdůrazňuje, že města utváří městskou politiku a jsou schopna propojit iniciativy 

s národními akčními plány a zaměřit se na iniciativy s největším dopadem; vyzývá 

k hlubšímu zapojení místních správ do rozhodovacího procesu EU; 

12. konstatuje, že starostové měst jsou přímo odpovědní svým voličům za svá rozhodnutí 

a že mohou jednat účinnějším a rychlejším způsobem a často s bezprostředními 

a důraznými výsledky; 

13. požaduje novou správu, která by mohla zajistit finanční prostředky pro opatření 

v oblasti klimatu a lepší integraci regionů a měst a jejich reprezentativních orgánů, jako 

je například Výbor regionů na úrovni EU, v rámci procesu UNFCCC, aby bylo možné 

zahájit trvalý a přímý dialog mezi různými úrovněmi, počínaje místní a regionální 

úrovní; konstatuje, že oznámení o odstoupení USA od Pařížské dohody vedlo mnohé 

státy USA k tomu, že potvrdily své odhodlání dodržet vnitrostátně stanovený příspěvek 

USA ke snížení emisí o 26 až 28 % do roku 2015 ve srovnání se svou úrovní v roce 

2005, a s ohledem na konkrétní souvislosti by místní a krajské orgány měly být 

nedílnou součástí procesu UNFCCC tak, aby v rámci tohoto procesu mohl být 

zastoupen jejich postoj a aby se usnadnilo šíření místních osvědčených postupů 

s ohledem na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; 

14. podporuje potřebu jasného odkazu na úlohu místní a regionální samosprávy v Pařížské 

dohodě s cílem zajistit dlouhodobou reakci na změnu klimatu; zdůrazňuje, že EU musí 

na místě pracovat s městy a regiony tak, aby tyto regiony a města byly lépe propojeny 

a aby byly udržitelnější, vybudovat energeticky účinné obce a rozvíjet inteligentnější 

sítě městské dopravy; 

15. zdůrazňuje, že do roku 2030 bude téměř 60 % obyvatel na celém světě žít v městských 

oblastech; konstatuje, že cíl udržitelného rozvoje č. 11 („Jak zajistit bezpečná, odolná 

a udržitelná města a lidská sídla podporující začlenění“) se zaměřuje na to, aby se 

do roku 2020 výrazně zvýšil počet měst a lidských sídel, jež přijmou a budou provádět 

integrované politiky a plány zaměřené na začleňování, účinné využívání zdrojů, 

zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a odolnost vůči katastrofám, 

                                                                                                                                                         
některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Úř. 

věst. L 344, 17.12.2016, s. 1). 
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a aby byl v souladu se sendajským rámcem pro snižování rizika katastrof na období 

2015–2030 vypracován a na všech úrovních uplatňován ucelený systém řízení rizik v 

případě katastrof; konstatuje, že podle perspektiv světové urbanizace OSN z roku 2014 

žilo v roce 2014 54 % celosvětové populace v městských oblastech, oproti 30 % v roce 

1950; konstatuje, že do roku 2050 se očekává zvýšení na 66 %; 

16. vyzývá k vytvoření nové globální struktury, která by formálně zapojila místní 

a regionální orgány do příprav a provádění jasného plánu klimatických opatření v rámci 

Pařížské dohody; zdůrazňuje, že tato struktura musí monitorovat závazné cíle, sledovat 

pokrok prostřednictvím hodnotících mechanismů a poskytovat vyhovující finanční 

nástroje na přeměnu závazků na hmatatelné výsledky; 

17. vyzývá k podpoře a záruce koordinace mezi všemi veřejnými orgány a k zapojení 

veřejnosti a k podpoře sociálních a ekonomických subjektů; 

18. vyzývá k vytvoření plánu adaptace, který by monitoroval regionální a místní opatření 

v oblasti klimatu a zahrnoval nejnovější údaje o adaptačních opatřeních v EU, včetně 

podávání zpráv týkajících se vnitrostátně stanovených příspěvků EU; 

19. je znepokojen tím, že mnoho oblastí Evropy budou i nadále častěji negativně ovlivňovat 

extrémní povětrnostní jevy, jako jsou vlny veder, silné bouřky, povodně a sucha, která 

jsou přímým důsledkem lidmi způsobené změny klimatu, a nebudou-li přijata konkrétní 

opatření a nebude-li obnoven koloběh vody, budou lidé, příroda i ekosystémy, které lidé 

obývají, zranitelnější; zdůrazňuje potřebu posílit investice do zelené infrastruktury, 

které mohou pomoci, aby se města při extrémních povětrnostních jevech ochladila 

a poskytovala ochranu a úlevu; konstatuje, že města a regiony jsou vzájemně propojeny 

a jsou závislé na dalších městech a regionech, kterým poskytují základní služby, jako 

jsou potraviny, voda a energie, a infrastrukturu pro jejich poskytování; zdůrazňuje, že 

účinné adaptační plánování a rozvoj vyžaduje spolehlivé informace o budoucích 

klimatických rizicích, kterým města čelí, a o tom, jak se odrazí na fyzické a ekonomické 

zranitelnosti; připomíná, že i nadále existují města, která nedisponují informacemi 

o specifickém klimatickém riziku, které by byly užitečné při rozhodování o plánování 

a rozvoji na místních úrovních, a že to vyžaduje společný a komplexní přístup, v němž 

se spojuje dialog a partnerství napříč odvětvími a úrovněmi správních orgánů; vyzývá 

EU, aby poskytovala integrovanou podporu pro zlepšení solidarity a výměny 

osvědčených postupů mezi členskými státy a aby zajistila, že regiony nejvíce postižené 

změnou klimatu budou schopny přijmout nezbytná opatření, která jim umožní 

přizpůsobit se této změně; 

20. naléhavě žádá regiony a města, aby vypracovaly konkrétní plány adaptace s cílem 

zajistit snížení jejich citlivosti vůči změně klimatu; 

21. zdůrazňuje potřebu posílit investice do zelené infrastruktury, které mohou pomoci, aby 

se města při extrémních povětrnostních jevech ochladila a poskytovala ochranu a úlevu; 

22. konstatuje, že zejména nárůst dřevinného vegetačního pokryvu ve městech, který obnáší 

pečlivý výběr druhů vhodných pro danou oblast, znatelně snižuje příliv veder a teplotu 

vzduchu, účinně zlepšuje mikroklima měst a tepelný komfort obyvatel; domnívá se, že 

tato úvaha by se měla stát základem pro územní plánování a urbanistické projekty 

ve městech EU; 
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23. zdůrazňuje, že je třeba, aby regiony zavedly a pravidelně aktualizovaly regionální 

programy, které budou obsahovat opatření usnadňující adaptaci s cílem bojovat proti 

účinkům změny klimatu, a že všechny regiony musí spolupracovat na přípravě plánů 

na přizpůsobení se dopadům změny klimatu a na sestavování integrovaných plánů pro 

řízení pobřežních oblastí a vodních zdrojů; 

24. připomíná, že strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (COM(2013)0216) 

stanoví tři hlavní cíle a související kroky: 1) podpořit činnosti členských států; 2) 

povzbudit členské státy k přijetí komplexních strategií pro přizpůsobení a 3) poskytnout 

financování z programu LIFE na podporu budování kapacit a posílení opatření pro 

přizpůsobení v Evropě (2013–2020); 

25. připomíná, že pro dodržování závazků přijatých v rámci Pařížské dohody je nezbytné 

nejen snížit emise, ale i zvýšit kapacitu zachycování CO2 v půdě, aby se ve druhé 

polovině století dosáhlo čistého odstranění CO2 z ovzduší; 

26. vyzývá k posílení ochrany stávajících a nově zřízených městských lesů v regionech EU 

vzhledem k jejich významu pro volný čas místních obyvatel a v některých oblastech pro 

zajišťování a ochraně zdrojů pitné vody; domnívá se, že obce by měly poskytovat 

veškerou nutnou podporu na zachování těchto ekosystémů a jejich služeb a bránit 

veškerým činnostem, které by mohly vést k jejich zhoršení; 

27. tvrdí, že zvyšování odolnosti společnosti a oblastí, kde lidé žijí tak, aby se řešily 

nevyhnutelné účinky změny klimatu, vyžaduje řadu opatření, včetně účinnějšího 

a racionálnějšího používání vody (adaptační opatření týkající se vody by měla mít 

přednost, stejně jako je tomu u opatření na zmírnění, která již byla přijata s ohledem 

na uhlík) a opatření týkajících se pobřežních oblastí; strategie rozvoje založené na 

zeleném urbanistickém plánování se zvláštní pozorností věnovanou povodňovým 

zábranám; mobilizace know-how a zdrojů pro zajištění takového řízení pěstování plodin 

a lesnictví, které by řešilo problémy jako sucho a požáry; a zvyšování konektivity mezi 

ekosystémy za účelem podpory migrace druhů; 

28. uznává, že je třeba přijmout opatření na přizpůsobení se změně klimatu, aby bylo 

na všech úrovních plánování a řízení dosaženo koordinace a soudržnosti, a že je důležité 

zajistit společné přístupy a plnou soudržnost mezi vnitrostátními strategiemi pro 

přizpůsobení se změně klimatu a místními plány řízení rizika; 

29. poukazuje na to, že citlivost lidí vůči účinkům změny klimatu, zejména vůči 

tzv. extrémním jevům, je do značné míry dána jejich možnostmi přístupu k základním 

zdrojům, jako je energie a voda; vyzývá veřejné orgány, aby s ohledem na tyto 

skutečnosti zaručovaly přístup k těmto dvěma základním zdrojům; 

30. konstatuje, že pouze patnáct členských států přijalo akční plán a adaptační strategii 

obsahující pouze několik málo konkrétních opatření pro řešení situace na místě; 

zdůrazňuje nutnost monitorovat a vyhodnocovat všechny adaptační strategie a akční 

plány týkající se prevence rizika a řízení záplav a vody;  

31. uznává, že účinné řízení zdrojů má zásadní význam pro zmírňování změny klimatu 

a přizpůsobování se této změně s cílem stanovit společné priority; vyzývá k 

integrovaným místním strategiím za účelem dosažení účinnějšího využívání zdrojů 
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a k budování odolnosti a přizpůsobování se dopadům změny klimatu v nejpostiženějších 

oblastech; 

32. je toho názoru, že místní a regionální orgány by měly přijmout integrovaná 

a dlouhodobá opatření týkající se zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této 

změně na místní úrovni; 

33. domnívá se, že místní a krajské orgány by měly být schopny jasně definovat své 

závazky v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně tak, jak to 

státy učinily prostřednictvím vnitrostátně stanovených příspěvků, s cílem zajistit 

spolehlivé a transparentní příspěvky počínaje rozsáhlými procesy monitorování, 

informování a ověřování pomocí takových iniciativ, jako je Globální pakt starostů 

a primátorů v oblasti klimatu a energetiky; vyzývá k tomu, aby byl vytvořen systém 

místně stanovených příspěvků, který bude uplatňován v přímém spojení se systémem 

vnitrostátně stanovených příspěvků a bude tento systém doplňovat; domnívá se, že tyto 

příspěvky, ať již vnitrostátní, krajské, regionální a místní, by se měly řídit vhodnými 

společnými způsoby, postupy a pokyny s cílem zajistit transparentnost opatření 

a podpory; 

34. připomíná, že nejméně 20 % rozpočtu EU na období 2014–2020 (přibližně 212 miliard 

EUR) by mělo být vynaloženo na opatření v oblasti klimatu; konstatuje, 

že podle zvláštní zprávy č. 31/2016 Evropského účetního dvora existuje vážné riziko, 

že cíl představující 20 % nebude splněn, nebude-li v boji proti změně klimatu vyvinuto 

další úsilí, a zároveň uznává, že přijetí tohoto cíle vedlo k většímu a lépe cílenému 

financování opatření v oblasti klimatu v některých evropských strukturálních 

a investičních fondech, konkrétně v Evropském fondu pro regionální rozvoj a ve Fondu 

soudržnosti, ale v jiných oblastech, jako je například Evropský sociální fond, 

zemědělství, rozvoj venkova a rybolovu, je do velké míry beze změn (což znamená, 

že nedošlo k výraznějšímu posunu směrem k opatřením v oblasti klimatu); 

35. vítá zařazení tematických cílů TO4 a TO5 a TO6 mezi kritéria pro přidělení finančních 

prostředků z fondu soudržnosti; připomíná, že podle Evropského účetního dvora by 

závazek, aby nejméně 20 % víceletého finančního rámce bylo vynaloženo na kroky 

v oblasti klimatu v období 2014–2020, nemohl být splněn, pokud nebudou zavedena 

doplňková opatření;  

36. zdůrazňuje, že neexistuje systém vykazování podílu strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti určených na kroky v oblasti zmírňování a přizpůsobování se ze strany 

místních orgánů správy; 

37. žádá Komisi, aby uložila členským státům povinnost uvádět procentní podíl evropských 

fondů vynaložených na místní úrovni na omezení emisí skleníkových plynů a na 

zajištění přizpůsobení se daného území změně klimatu; 

38. vyzývá Komisi, EIB a členské státy, aby se posílily správní kapacity regionů a měst, 

která jim umožní plně využívat možností veřejného a soukromého financování na 

úrovni EU; zdůrazňuje nutnost zlepšit finanční podporu na pomoc místním a 

regionálním orgánům při provádění soudržných opatření v oblasti klimatu; domnívá se, 

že finanční nástroje, například globální klimatické fondy, by měly být přímo dostupné 

místním orgánům; 
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39. je si vědom problémů, jimž čelí obce a regiony, které byly doposud z ekonomického 

hlediska naprosto závislé na těžbě konvenčních zdrojů energie, jako je uhlí, a vyzývá 

k podpoře jejich strukturální transformace ze strany evropských programů financování; 

40. vyzývá místní a regionální orgány, aby učinily vše, co bude v jejich silách, aby zřídily 

veřejné fondy, které mohou být použity např. na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů, 

na decentralizaci sítí a na podporu využívání elektrické energie vyprodukované 

spotřebiteli; 

41. naléhavě žádá orgány, aby zaznamenávaly činnosti, které zvětšují zranitelnost a zvyšují 

emise skleníkových plynů, a poskytovaly daňové pobídky na činnosti, které podporují 

přizpůsobení se změně klimatu a snížení emisí; 

42. zdůrazňuje, že v zájmu podpory opatření v oblasti klimatu je potřeba podnítit 

transformaci energetiky a místní investice do adaptačních opatření a opatření 

zaměřených na zmírňování změny klimatu, a to racionalizací právních předpisů, 

snížením byrokratické zátěže, upřednostněním inovativních řešení a podporou 

spolupráce s místními komunitami a občanskou společností; vyzývá k tomu, aby 

vnitrostátním iniciativy posilovaly informovanost občanů týkající se účinku změny 

klimatu; 

43. zdůrazňuje význam vzdělávání v oblasti ochrany klimatu a požaduje dostatečná opatření 

pro obce a školy, aby byly schopné zajistit požadovanou odbornost; 

44. vítá městské iniciativy, například inteligentní města a inteligentní sítě, jejichž snahou je 

snížit emise skleníkových plynů a zvýšit účinnost zdrojů zaměřených na řešení změny 

klimatu, dosažení zeleného růstu a podporujících oblasti propojené systémy veřejné 

dopravy; zdůrazňuje, že regiony musejí s ohledem na národní a ekologický růst zlepšit 

opatření týkající se zelených měst, a to vzhledem komu, že města významným 

způsobem přispívají k emisím skleníkových plynů a že řešení, jako jsou inteligentní 

sítě, nabízejí potenciál účinněji zásobovat domácnosti a budovy energií, čímž se 

zlepšuje energetická účinnost a spotřeba energie; 

45. vyzývá příslušné správní orgány, aby nasměrovaly zemědělskou a lesnickou produkci 

k činnostem, které mohou snížit přímé i nepřímé emise skleníkových plynů, a 

vypracovaly plány umožňující postupné zvyšování kapacity zachycování v půdě;  

46. vítá případné nečekané ekonomické příjmy pro města, která stojí v čele nízkouhlíkové 

infrastruktury, včetně snížených nákladů na energii, nižších nákladů na údržbu a 

snížených výdajů na veřejné zdraví, které se zlepší v důsledku nižšího množství 

znečišťujících látek; 

47. připomíná, že malé projekty obnovitelné energie, například komunity obnovitelné 

energie a samospotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů, mohou přispět k dosažení 

cílů Pařížské dohody; 

48. zdůrazňuje, že pro města je důležité zaujmout vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu, 

podpoře používání veřejné dopravy, a to včetně železniční dopravy; konstatuje, 

že dopravní zácpy jsou hlavním zdrojem emisí uhlíku; zdůrazňuje, že EU musí zásadně 

spolupracovat s městy a regiony tak, aby regiony a města EU byly energeticky účinnější 
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a lépe propojené, s cílem rozvíjet inteligentnější sítě městské dopravy pro svět odolnější 

vůči klimatu; 

49. připomíná, že doprava nejen produkuje emise s významným dopadem na zdraví, ale 

také emise skleníkových plynů; zastává názor, že regiony a města mají obrovský 

potenciál ke snížení emisí skleníkových plynů z dopravy tím, že je zohlední ve větší 

míře v rámci plánování dopravy; zdůrazňuje nutnost financovat iniciativy usnadňující 

místní a regionální nízkouhlíkovou mobilitu; 

50. vyzývá orgány místní správy, aby uskutečňovaly plány v oblastech dopravy a logistiky 

s cílem podporovat elektrifikovanou veřejnou a soukromou dopravu, a to i budováním 

oblastí s výhradním provozem jízdních kol a elektromobilů a se snadno dostupnými 

nabíjecími stanicemi v dostatečném počtu odpovídajícím potřebě; 

51. oceňuje zvláštní význam odvětví dopravy a vyzývá k tomu, aby byla stanovena řada 

modelových regionů pro účely výzkumu v oblasti inteligentního a vzájemně 

propojeného dopravního systému mezi městskými a venkovskými oblastmi; 

52. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby program Horizont 2020 věnoval zvýšenou pozornost a 

více finančních prostředků na projekty inovace a výzkumu v oblasti oběhového 

hospodářství a udržitelných měst; 

53. opakuje, že je třeba, aby regiony prováděly směrnici 2010/31/EU o energetické 

náročnosti budov1 a směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti2; 

54. vyzývá orgány místní správy, aby vedly informační kampaně s cílem zvyšovat 

povědomí o uhlíkové stopě potravinářských výrobků s cílem vychovávat občany ke 

zdravému stravování a podpořit je v konzumaci potravin, které mají snížený dopad na 

klima, a to i ve spolupráci se zástupci stravovacích služeb; 

55. zdůrazňuje, že místní sezónní produkce potravin snižuje emise skleníkových plynů 

způsobené přepravou a snižuje tak celkovou uhlíkovou stopu potravin; vyzývá Komisi, 

aby podporovala místní a regionální udržitelnou produkci potravin; 

56. vyzývá k posílení partnerství mezi EU a místními a regionálními orgány za účelem 

upevnění postupů na urychlení místních opatření v oblasti klimatu v rámci oběhového 

hospodářství s cílem snížit objem odpadů, kontrolovat změnu klimatu a účinněji 

využívat zdroje; 

57. zdůrazňuje, že oběhové hospodářství je nástrojem s významným potenciálem pro 

zlepšování udržitelnosti ve městech, a vyzývá Komisi, aby zahrnula města do strategie 

oběhového hospodářství; 

58. vyzývá příslušné orgány, aby se zabývaly problémem odpadů z pohledu plného 

uplatňování oběhového hospodářství a aby podporovaly jiné způsoby likvidace té části 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov 

(Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně 

směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, 

s. 1). 
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odpadů, kterou již nelze opětovně použít ani recyklovat, než spalování; 

59. žádá Komisi, aby hledala způsoby, jak posílit mezinárodní spolupráci mezi regiony a 

subjekty na místní úrovni za účelem výměny osvědčených postupů a zkušeností s cílem 

dosáhnout cílů Pařížské dohody; 

60. vyzývá vnitrostátní orgány, aby pomáhaly městům a regionům při naplňování 

mezinárodních závazků na podporu iniciativ v oblasti klimatu a energetiky na místní a 

regionální úrovni; 

61. vyzývá města a regiony, aby stály v čele při podpoře energetické účinnosti a výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, aby snížily emise skleníkových plynů a znečištění 

ovzduší; konstatuje, že regiony a města mohou hrát zásadní úlohu při dekarbonizaci 

společnosti a že jejich zapojení do budování energetického systému založeného na 

obnovitelných zdrojích by se mělo stát prioritou pro EU i pro jednotlivé členské státy; 

62. vítá rozhodnutí Mezivládního panelu pro změnu vypracovat zvláštní zprávu o městech 

a klimatu v roce 2023, což je závazek, který bude stimulovat intenzivnější výzkum 

významu měst v boji proti změně klimatu; vyzývá Komisi, aby hrála aktivní úlohu při 

vypracování této zprávy a prosazovala víceúrovňovou územní vizi opatření v oblasti 

klimatu; domnívá se, že města by měla zajistit vstup do příští zprávy o světovém 

klimatu v roce 2018; domnívá se, že města a regiony mohou ovlivňovat tvorbu politiky 

poté, co Pařížská dohoda zavede strategický přístup s cílem postupovat proti globálnímu 

oteplování, a podporovat opatření v oblasti zmírňování a přizpůsobování se v městských 

oblastech, v nichž žije více než polovina světové populace; 

63. uznává zvláštní odpovědnost měst za řešení změny klimatu, neboť města přispívají v 

celosvětovém měřítku 70 % emisí CO2; je přesvědčen, že závazky přijaté v prohlášení z 

pařížské radnice v roce 2015 budou splněny pouze v případě, že se zapojí Globální pakt 

starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky a že města po celé EU přijmou akční 

plány v celém rozsahu; vyzývá Komisi, aby všude, kde je to potřeba, pomohla zajistit 

úspěšnou integraci Compact of Mayors a Paktu starostů a primátorů, který byl zahájen 

dne 22. června 2016. 

64. konstatuje, že v průběhu COP 22 v Marrákeši místní a regionální orgány vypracovaly 

„marrákešský akční plán“, který zdůrazňuje potřebu většího přímého zapojení orgánů 

místní správy, které by měly být formálně považovány za součást oficiálních diskusí o 

změně klimatu, nikoli za nestátní subjekty jako jiné nevládní organizace a soukromý 

sektor; 

65. zdůrazňuje příkladnou funkci veřejné správy jako spotřebitele energie a vyzývá k tomu, 

aby byla pozornost a podpora věnována strukturálním fondům s cílem prosazovat 

energetickou účinnost ve veřejných budovách a soběstačnost obcí prostřednictvím 

obnovitelné energie; 

66. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly pilotní programy a modely 

týkající se samostatného řízení energetiky na místní úrovni, tedy modely, které jsou 

založeny na distribučních systémech, jejichž ekonomický přínos se použije na 

financování nových zařízení, která snižují dopad na životní prostředí; 
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67. vyzývá Komisi, aby podporovala koordinaci a výměnu informací a osvědčených 

postupů mezi členskými státy, místními komunitami a městy. 

68. je zděšen odhadem Evropského účetního dvora z roku 2016, že cíl EU, jímž je 

vynaložení 20 % rozpočtu ve stávajícím programovém období na opatření týkající se 

klimatu, nebude splněn; uznává, že existuje řada obtíží při hodnocení a posuzování 

projektů EU, jejichž cílem je zmírnit změnu klimatu a její dopady; vyzývá Komisi, aby 

průběžně informovala Parlament o pokroku v této důležité oblasti; 

69. zdůrazňuje význam decentralizovaných kooperativních občanských energetických 

projektů a vyzývá k jejich podpoře ze strukturálních fondů EU a pomocí snižování 

administrativní zátěže na vnitrostátní a regionální úrovni; 

70. uznává význam přístupů zdola nahoru pro zajištění nákupů zúčastněných stran pro 

zmírnění změny klimatu; uznává potenciál nástrojů uvedených v nařízení o společných 

ustanoveních1, jako jsou integrované územní investice a komunitně vedený místní 

rozvoj, které mohou pomoci dosáhnout cíle EU v této oblasti; vyzývá Komisi, aby 

spolupracovala se zúčastněnými stranami na vnitrostátní a místní úrovni s cílem zajistit, 

aby byla používána úplná škála nástrojů, které má k dispozici; 

71. opakovaně potvrzuje své odhodlání dosáhnout úspěšného uvedení Globálního paktu 

starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky do praxe; upozorňuje na význam 

stanovení cílů, které jsou plně měřitelné; kromě toho konstatuje, že řada předložených 

akčních plánů obsahuje závazky až do roku 2020 a že dotyčná města musejí do roku 

2030 vyvinout dodatečné úsilí; 

72. vítá dobrovolná opatření (označování semaforem), která zajišťují viditelnost 

klimatického dopadu a uhlíkové stopy potravin a dalších produktů a požaduje celounijní 

společné ukazatele, které by umožnily vytvořit dobrovolné, ale srovnávací označování, 

zejména v oblasti regionálního obchodu; 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 

Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 320). 
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