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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o bílé knize Komise nazvané „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému 
akčnímu rámci“
(2009/2152(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k 
evropskému akčnímu rámci“ (KOM(2009)0147),

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o zelené knize Komise nazvané „Přizpůsobení 
se změně klimatu v Evropě - možnosti pro postup EU1“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2009 „2050: Budoucnost začíná dnes – doporučení pro 
budoucí integrovanou politiku EU v oblasti změny klimatu2“,

– s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a na 
Kjótský protokol k této úmluvě,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, 
Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro rybolov (A7-0000/2009),

A. vzhledem k tomu, že globální oteplování a změna klimatu jsou považovány za extrémně závažné 
hrozby,

B. vzhledem k tomu, že následky změny klimatu budou mít významné hospodářské a sociální 
dopady, 

C. vzhledem k tomu, že i kdyby se podařilo omezit celosvětové emise skleníkových plynů, bude 
přesto třeba vyvinout značné úsilí o přizpůsobení, abychom se vypořádali s nevyhnutelnými 
dopady,

D. vzhledem k tomu, že dopady  změny klimatu zasáhnou evropské regiony různými způsoby a do 
různé míry;

1. vítá výše uvedenou bílou knihu;

2. souhlasí s cílem navrženého rámce pro přizpůsobení EU, mj. zlepšit odolnost EU při řešení 
dopadů změny klimatu;

3. zdůrazňuje, že je důležité začlenit přizpůsobení změně klimatu do všech politik EU; 

Vývoj znalostní základny

                                               
1 Úř. věst. C 247 E, 15.10.2009, s. 41.
2 Přijaté texty, P6_TA(2009)0042.
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4. sdílí názor Komise, že je zapotřebí více poznatků o dopadech změny klimatu, aby mohly být 
informace získané výzkumem rozšiřovány v co největším měřítku a aby mohla být následně 
vytvořena vhodná opatření pro přizpůsobení;

5. zdůrazňuje, že by měly být v rámci stávajícího sedmého rámcového programu i budoucích 
rámcových výzkumných programů posíleny výzkumné snahy tak, aby se doplnily současné 
mezery ve znalostech a vyvinuly postupy a techniky pro přizpůsobení se dopadům změny 
klimatu;

6. zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu vhodných modelů na regionální a místní úrovni, a také
potřebu definovat schopnost přizpůsobit se napříč EU;

7. domnívá se, že Komise by měla zajistit, aby vzhledem k existenci jiných systémů, jako je systém 
sdílení informací z oblasti životního prostředí (SEIS) a globální sledování životního prostředí a 
bezpečnosti (GMES), neztratil svůj význam plánovaný informační systém, a že by měla přispět k 
přípravě EU na plánování, financování a provádění příslušných plánů přizpůsobení;

Integrace přizpůsobení do politik EU

Voda

8. je obzvláště znepokojen ohledně vody, protože změna klimatu bude mít významný dopad na 
množství a kvalitu vody;

9. zdůrazňuje, že velké množství vody může být v EU ušetřeno prostřednictvím efektivnějšího 
nakládaní s vodou;

10. zdůrazňuje důležitost plného začlenění přizpůsobení do plánů povodí, v souladu s obecnými 
pokyny vydanými dne 30. listopadu 2009;

11. zdůrazňuje důležitost provádění směrnice o povodních1, která poskytuje komplexní mechanismus 
pro posuzování a monitorování zvýšeného rizika povodní v důsledku změny klimatu a pro rozvoj 
přístupů k přizpůsobení;

Zemědělství

12. zdůrazňuje potřebu posílit odolnost zemědělských ekosystémů prostřednictvím udržitelnějšího 
využívání přírodních zdrojů, zejména vody a půdy;

13. domnívá se, že společná zemědělská politika má v procesu přizpůsobení hrát ústřední úlohu;

Půda

14. domnívá se, že směrnice o půdě bude zásadním nástrojem přizpůsobení, zvláště pokud jde o 
reakci na riziko degradace půdy a desertifikace; vyzývá proto členské státy, aby učinily kroky pro 
přijetí směrnice o půdě;

                                               
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a řízení 
povodňových rizik (Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 27).
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Zdravotnické a sociální služby

15. vítá návrh Komise vypracovat do roku 2011 pokyny a mechanismy dozoru pro zdravotní dopady 
změny klimatu; zdůrazňuje rostoucí riziko šíření chorob přenášených vektory;

16. uvádí, že zdravotní dopady změny klimatu pravděpodobně nejtvrději postihnou nejvíce 
znevýhodněné komunity a nejchudší populační skupiny; považuje za zásadní, aby byla opatření 
pro přizpůsobení posuzována v kontextu nerovnosti v oblasti zdraví;

17. vyzývá Komisi, aby vyvinula komplexní přístup týkající se zapojení pojišťovnictví v oblasti 
povědomí o rizicích a sdílení rizik;

Infrastruktura

18. zdůrazňuje, že střednědobé a dlouhodobé projekty investic do infrastruktury by měly plně 
zohlednit předpokládané budoucí klimatické podmínky a zároveň si zachovat určitou pružnost;

19. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby byly v rámci posuzování dopadů na životní prostředí při 
vydávání stavebních povolení a zpracovávání územních plánů zohledňovány různé varianty 
přizpůsobení;

20. vyzývá Komisi, aby co nejdříve vyvinula metodologie pro infrastrukturu „odolnosti vůči 
klimatu“;

Biologická rozmanitost

21. vzhledem k tomu, že síť NATURA 2000 představuje ústřední pilíř snah politiky EU o zachování 
ekosystémů v proměnlivých klimatických podmínkách, vyzývá k aktivní správě oblastí sítě 
NATURA 2000 za přispění řádného financování ze strany členských států tak, aby byla 
umožněna migrace a přežití druhů, když se změní klimatické podmínky;

Kulturní dědictví 

22. vzdůrazňuje, že je důležité vyvinout opatření pro přizpůsobení, která zohlední všechny aspekty 
evropského kulturního dědictví; 

Struktura a řízení

23. zdůrazňuje, že je nutné, aby byly místní a regionální orgány považovány za klíčové aktéry v boji 
proti škodlivým důsledkům změny klimatu; 

24. zdůrazňuje, že je důležité mít možnost zasáhnout na příslušné úrovni, aby byla efektivita 
prováděných opatření co nejvyšší;

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby při řešení přizpůsobení podporovaly koordinovaný přístup, tak 
aby byla zajištěna územní soudržnost napříč EU;

Financování

26. zdůrazňuje, že příští víceletý rámcový finanční plán by měl v porovnání s plánem současným více 
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zohlednit změnu klimatu a zvláště opatření pro přizpůsobení tak, aby byly k dispozici nezbytné 
prostředky;

27. vyzývá k další reformě strukturálních fondů, která by upřednostnila změnu klimatu a zejména 
přizpůsobení;

28. vyzývá Radu a Komisi, aby obnovily proces přezkumu nařízení o Fondu solidarity (EUFS)1, který 
umožní reagovat na škody vzniklé v důsledku přírodních nebo člověkem způsobených katastrof 
účinněji, pružněji a včas;

29. zdůrazňuje, že významná část výnosů získaných z dražeb osvědčení vydaných v rámci systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství(EU ETS), včetně 
dražby v odvětvích letecké a námořní dopravy, by měla být vyčleněna na to, aby byly členské 
státy a rozvojové země schopny přizpůsobit se změně klimatu;

Řídící skupina pro dopady změny klimatu a přizpůsobení

30. podporuje návrh Komise zřídit řídící skupinu pro dopady změny klimatu a přizpůsobení; žádá 
Komisi, aby zajistila, že budou ve skupině jako pozorovatelé přítomni zástupci Parlamentu;

Zpráva Komise o pokroku

31. vyzývá Komisi, aby do roku 2012 podala Evropskému parlamentu zprávu o pokroku učiněném při 
provádění výše uvedené bílé knihy;

0

0      0

32. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie 
(Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Hlavní dopady změny klimatu lze shrnout jako menší počet deštivých dnů, avšak intenzivnější 
srážky, menší vydatnost sněhových srážek a delší období sucha.

To má bezprostřední dopad na tvářnost krajiny, zesílení procesů eroze půdy a rizika povodní a 
zároveň na redukci sněhových srážek, což následně omezuje schopnost podzemních 
hydrogeologických kolektorů nezávisle obnovovat hladinu podzemních vod. Současná praxe 
nakládání s vodou poskytuje důležitý důkaz, proč musíme naše přístupy k současnému 
nakládání se zdroji změnit. Je třeba udržet déšť v místech, kam spadne, po co nejdelší dobu a 
upravit vodní útvary tak, aby se s ohledem na zvýšené riziko spojené s přívalovými 
povodněmi zvýšily retenční časy. Říční koryta musí být spravována odpovídajícím způsobem, 
aby byly kaskády, které v důsledku takovéto správy vznikají, využity pro výrobu elektrické 
energie. Delší období sucha povedou ke zvýšení rizika lesních požárů. V tomto konkrétním 
případě bude přizpůsobení spočívat ve snížení požárního zatížení tím, že se provede probírka, 
což následně sníží četnost a rychlost vzniku požáru. Důležitý přínos pro schopnost 
přizpůsobení vzejde ve skutečnosti z využívání lesů a zbytkové zemědělské biomasy.
Opatření pro přizpůsobení jsou klíčová, pokud jde o schopnost čelit dynamickým výzvám 
změny klimatu a zároveň pro zlepšení bezpečnosti Evropské unie a její schopnosti poskytovat 
služby. Přizpůsobení na globální úrovni je zásadním krokem, který je spojený, avšak ne 
identický, se zmírněním, a který nám umožní zdokonalit naše současné systémy řízení 
krizových situací prostřednictvím kombinace satelitního a pozemního pozorování zaměřeného 
na krátkodobé prognózy (nowcasting) závažných událostí.

Tato bílá kniha je přesto pouze přípravnou fází, jejímž účelem je poskytnout širší rámec 
politiky, z něhož budou později moci být vyvinuty potřebné plány a strategie. Jelikož je takto 
vymezena, neobsahuje naše zpráva z vlastního podnětu konkrétní odkazy k četným detailům 
mnohých oblastí politiky, ale nastiňuje obecný strategický přístup ke zvýšení odolnosti EU 
vůči dopadům změny klimatu. Ve chvíli, kdy budou vypracovány v oblasti politik konkrétní 
plány, bude bezpochyby poskytnut dostatečný prostor pro důkladné analýzy, zvláště pokud 
jde o hlediska financování. Finanční prostředky mohou být ve skutečnosti definovány pouze 
tehdy, pokud bude existovat jasná představa o tom, čeho je třeba dosáhnout. Hlavními body 
komplexní strategie přizpůsobení by měly být: důraz na komunikaci (shromažďování a 
distribuce dat do příslušných národních a místních sítí) včetně jasného pochopení toho, jakým 
způsobem by měly být snahy o přizpůsobení sdíleny s ohledem na schopnosti přizpůsobit se 
na národní, regionální a místní úrovni a na základě jejich územního rozměru; orientace na 
strukturu řádné správy věcí veřejných pro dosažení efektivity reálné politiky; začleňování 
klimatické politiky přizpůsobení do všech oblastí politiky EU. Územní rozměr by už pro 
oblast politiky tak důležitou jako přizpůsobení neměl být cílem, ale operačním rozměrem; 
klíčovým problémem je proto správa krajiny a její důsledné plánování. Některé připomínky k 
bílé knize poukazují na to, že je nutné přistoupit k řešení vztahu mezi změnou klimatu a 
zdravím lidí a zvířat. A konečně – aby bylo možno čelit zvýšeným rizikům, bude muset být 
rovněž přehodnocena role pojišťovnictví tak, že budou navrženy nové formy partnerství 
veřejného a soukromého sektoru.


