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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o bielej knihe Komisie nazvanej Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení
(2009/2152(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na bielu knihu Komisie nazvanú Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec 
opatrení (KOM(2009)0147),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 s názvom Prispôsobenie sa zmene klímy 
v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni Európskej únie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2009 s názvom 2050: budúcnosť začína 
dnes - odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti boja proti zmene klímy2,

– so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC) a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre rybné hospodárstvo 
(A7-0000/2009),

A. keďže globálne otepľovanie a zmena klímy sú považované za mimoriadne vážne hrozby,

B. keďže následky zmeny klímy budú mať významný hospodársky a sociálny dosah, 

C. keďže aj v prípade, že svet uspeje pri obmedzovaní a znižovaní emisií skleníkových 
plynov, bude potrebné vyvinúť značné úsilie o prispôsobenie s cieľom vyrovnať sa s 
nevyhnutnými dosahmi,

D. keďže dosah zmeny klímy postihne európske regióny rôznymi spôsobmi a v rôznej miere 
závažnosti,

1. víta uvedenú bielu knihu;

2. súhlasí s cieľom navrhnutého rámca EÚ pre adaptačné opatrenia, t. j. zlepšiť odolnosť EÚ 
pri riešení dosahu zmeny klímy;

3. zdôrazňuje, že je dôležité začleniť prispôsobenie do všetkých politík EÚ; 

Vytváranie znalostnej základne

4. súhlasí s názorom Komisie, že je potrebných viac znalostí o dosahu zmeny klímy, aby 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s. 41.
2 Prijaté texty, P6_TA(2009)0042.
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bolo možné šíriť informácie získané pri výskume v čo najväčšom meradle a aby sa mohli 
následne vypracovať príslušné opatrenia na prispôsobenie;

5. zdôrazňuje, že v rámci aktuálneho siedmeho rámcového programu a budúcich 
výskumných rámcových programov by sa malo posilniť výskumné úsilie s cieľom riešiť 
problém existujúcich medzier v znalostiach a vyvinúť postupy a techniky na 
prispôsobenie sa účinkom zmeny klímy;

6. zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu vhodných modelov na regionálnej a miestnej 
úrovni, ako aj potrebu vymedziť schopnosť prispôsobenia na celom území EÚ;

7. zastáva názor, že Komisia by mala zabezpečiť, aby sa Stredisko výmeny informácií 
nestalo vzhľadom na existenciu ďalších systémov, ako napríklad spoločného systému 
environmentálnych informácií a Globálneho monitorovania pre životné prostredie 
a bezpečnosť, nadbytočným a mala by prispieť k príprave EÚ na plánovanie, financovanie 
a realizovanie príslušných plánov na prispôsobenie;

Začlenenie adaptácie do politík EÚ

Voda

8. je mimoriadne znepokojený, pokiaľ ide o vodu, pretože zmena klímy bude mať výrazný 
vplyv na množstvo a kvalitu vody;

9. zdôrazňuje, že by bolo možné ušetriť veľké množstvo vody v EÚ prostredníctvom 
účinnejšieho vodného hospodárstva;

10. kladie dôraz na to, že je dôležité plne začleniť prispôsobenie do plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia v súlade s usmerneniami vydanými 30. 
novembra 2009;

11. zdôrazňuje význam realizácie smernice o povodniach1, ktorá poskytuje komplexný 
mechanizmus na posudzovanie a monitorovanie zvýšeného rizika záplav v dôsledku 
zmeny klímy a na vypracovanie adaptačných prístupov;

Poľnohospodárstvo

12. zdôrazňuje potrebu zvýšiť odolnosť poľnohospodárskych ekosystémov udržateľnejším 
využívaním prírodných zdrojov, najmä vody a pôdy;

13. domnieva sa, že spoločná poľnohospodárska politika musí zohrávať ústrednú úlohu, 
pokiaľ ide o prispievanie k prispôsobovaniu;

Pôda

14. zastáva názor, že smernica o pôde by bola základným nástrojom prispôsobenia, najmä čo 
sa týka reakcie na riziko degradácie pôdy a dezertifikácie; naliehavo preto žiada členské 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23.októbra 2007 o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík (Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 27).
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štáty, aby pokročili pri prijímaní smernice o pôde;

Zdravotná a sociálna politika

15. víta návrhy Komisie na vypracovanie usmernení a mechanizmov monitorovania v oblasti 
dôsledkov zmeny klímy na zdravie do roku 2011; zdôrazňuje rastúce riziko šírenia chorôb 
prenášaných vektormi;

16. poukazuje na to, že dôsledky zmeny klímy na zdravie pravdepodobne najťažšie zasiahnu 
najviac znevýhodnené komunity a najchudobnejšie skupiny obyvateľstva; považuje za 
rozhodujúce, aby sa adaptačné opatrenia posudzovali v kontexte nerovnosti v oblasti 
zdravia;

17. vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexný prístup týkajúci sa zapojenia poisťovníctva 
v oblasti informovanosti o rizikách a rozdelenia rizika;

Infraštruktúra

18. kladie dôraz na to, že strednodobé a dlhodobé investície do projektov v oblasti 
infraštruktúry by mali plne zohľadniť predpokladané budúce klimatické podmienky a 
zároveň si zachovať určitú pružnosť;

19. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby všetky stavebné povolenia a mestské plány 
zohľadňovali v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie rôzne varianty 
prispôsobenia;

20. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vypracovala metodiky pre projekty v oblasti 
infraštruktúry odolné voči zmene klímy;

Biodiverzita

21. vzhľadom na to, že NATURA 2000 predstavuje ústredný pilier úsilia politík EÚ o 
zachovanie ekosystémov v meniacich sa klimatických podmienkach, požaduje aktívnu 
správu oblastí siete NATURA 2000 s primeraným financovaním zo strany členských 
štátov tak, aby sa druhom umožnilo migrovať a prežiť, keď sa zmenia klimatické 
podmienky;

Kultúrne dedičstvo

22. zdôrazňuje, že je dôležité vypracovať adaptačné opatrenia, ktoré zohľadnia všetky aspekty 
európskeho kultúrneho dedičstva;

Štruktúra a riadenie

23. kladie dôraz na to, že je potrebné uznať miestne a regionálne orgány za rozhodujúcich 
aktérov v boji proti škodlivým účinkom zmeny klímy; 

24. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť vhodnú mieru zasahovania s cieľom maximalizovať 
účinnosť realizovaných opatrení; 
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25. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri riešení prispôsobenia podporovali koordinovaný 
prístup v záujme zabezpečenia územnej súdržnosti v celej EÚ; 

Financovanie

26. zdôrazňuje, že v budúcom viacročnom finančnom rámci by sa mala v porovnaní s tým 
súčasným prisúdiť väčšia priorita zmene klímy, a najmä adaptačným opatreniam, a 
zabezpečiť, aby boli k dispozícii nevyhnutné finančné prostriedky;

27. žiada, aby sa pri budúcej reforme štrukturálnych fondov uprednostnila zmena klímy, a 
predovšetkým prispôsobenie;

28. naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby obnovili proces preskúmania nariadenia o fonde 
solidarity1, ktorý umožní zaoberať sa škodami spôsobenými prírodnými katastrofami 
alebo katastrofami zapríčinenými človekom účinnejšie, pružnejšie a včas;

29. zdôrazňuje, že významná časť príjmov získaných z obchodovania s kvótami formou 
aukcie prostredníctvom systému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami 
skleníkových plynov (EU ETS) vrátane aukcií v oblasti leteckej a námornej dopravy by sa 
mala vyčleniť na to, aby sa členským štátom a rozvojovým krajinám umožnilo prispôsobiť 
sa zmene klímy;

Riadiaca skupina pre adaptáciu na zmenu klímy a riešenie jej dôsledkov

30. podporuje návrh Komisie vytvoriť riadiacu skupinu pre adaptáciu na zmenu klímy a 
riešenie jej dôsledkov; žiada Komisiu, aby zabezpečila, že táto skupina bude zahŕňať 
zástupcov Parlamentu ako pozorovateľov; 

Správa Komisie o pokroku

31. vyzýva Komisiu, aby do roku 2012 podala Európskemu parlamentu správu o pokroku 
dosiahnutom pri realizácii uvedenej bielej knihy; 

0

0      0

32. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie 
(Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavné dosahy zmeny klímy možno zhrnúť ako nižší počet daždivých dní, ale intenzívnejšie 
zrážky, menej výdatné sneženie a dlhšie obdobia sucha.

To priamo ovplyvňuje geografiu krajiny, pričom sa posilňujú procesy erózie pôdy, zvyšuje sa 
riziko povodní a zároveň sa redukuje sneženie, čo následne obmedzuje schopnosť kolektorov 
podzemnej vody nezávisle sa dopĺňať. Terajšia prax nakladania s vodou je dôležitou ukážkou 
toho, prečo musíme upraviť naše prístupy k súčasnému nakladaniu so zdrojmi. Dážď treba čo 
najdlhšie udržať na mieste, kam spadne, a vodné útvary by mali byť upravené tak, aby sa 
vzhľadom na zvýšené riziko spojené s náhlymi povodňami predĺžil retenčný čas. Riečiská sa 
musia spravovať vhodným spôsobom, pričom kaskády, ktoré pri takejto správe vzniknú, sa 
využijú na výrobu elektrickej energie. Dlhšie suchá zvýšia riziko lesných požiarov. V tomto 
prípade bude prispôsobenie spočívať v znížení požiarneho zaťaženia tým, že sa preriedia lesy, 
čo následne obmedzí výskyt a rýchlosť vypuknutia požiarov. Dôležitý príspevok k schopnosti 
prispôsobenia vzíde v skutočnosti z využívania lesov a zvyškovej poľnohospodárskej 
biomasy. Adaptačné opatrenia majú zásadný význam, pokiaľ ide o schopnosť čeliť 
dynamickým výzvam zmeny klímy, pričom zároveň zlepšujú bezpečnosť Európskej únie a jej 
schopnosť poskytovať služby. Prispôsobenie vo veľkom meradle je dôležitým krokom, ktorý 
by nám umožnil zdokonaliť naše súčasné systémy riadenia mimoriadnych situácií 
prostredníctvom skombinovania satelitného a pozemného pozorovania zameraného na 
krátkodobé predpovede závažných udalostí, a je spojené, ale nie identické, so zmiernením 
zmeny klímy.

Táto biela kniha je však len prípravným dokumentom snažiacim sa poskytnúť široký rámec 
politiky, z ktorého možno neskôr vyvinúť potrebné plány a stratégie. Vzhľadom na takéto 
vymedzenie naša iniciatívna správa neobsahuje konkrétne odkazy na mnohé podrobnosti 
týkajúce sa viacerých oblastí politiky, ale uvádza všeobecný strategický prístup k zvyšovaniu 
odolnosti EÚ voči účinkom zmeny klímy. Keď sa vypracujú konkrétne plány politiky, určite 
bude priestor na dôkladnú analýzu, najmä pokiaľ ide o aspekty financovania. Finančné 
prostriedky možno v skutočnosti vymedziť len vtedy, ak existuje jasná predstava o tom, čo 
treba dosiahnuť. Hlavnými bodmi komplexnej stratégie prispôsobenia by mali byť: dôraz na 
komunikáciu (zhromažďovanie a poskytovanie údajov príslušným národným a miestnym 
sieťam) vrátane jasnej zhody v tom, aké spoločné snahy o prispôsobenie by sa mali vyvíjať na 
základe národných, regionálnych a miestnych adaptačných kapacít a ich územných 
dôsledkov; zameranie sa na štruktúru riadnej správy verejných vecí v záujme skutočnej 
politickej účinnosti; začlenenie politiky prispôsobenia sa zmene klímy do všetkých ostatných 
politík EÚ. Územný rozmer by už pre takú dôležitú politiku, akou jej prispôsobenie, nemal 
byť cieľom, ale operačným rozmerom; rozhodujúcim problémom je preto pôdne hospodárstvo 
a jeho premyslené plánovanie. V niektorých návrhoch týkajúcich sa bielej knihy sa poukazuje 
na nutnosť zaoberať sa vzťahom medzi prispôsobením sa zmene klímy a zdravím ľudí a 
zvierat. A napokon bude treba prehodnotiť úlohu poisťovníctva prostredníctvom navrhnutia 
nových foriem verejno-súkromných partnerstiev, aby bolo možné čeliť zvýšeným rizikám.


