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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu je celosvětovým jevem, který má na různé regiony 
ve světě a na různá odvětví nerovnoměrný dopad; vzhledem k tomu, že i sociálně-
ekonomické aspekty, náklady a přínosy se budou jak v rozvojových, tak v rozvinutějších 
zemích lišit; vzhledem k tomu, že reakce na změnu klimatu proto musí zahrnovat i 
adaptační opatření a strategie pro zajištění efektivního směřování k udržitelnému rozvoji, 
a to pomocí jasných a komplexních akčních plánů ve všech příslušných sektorech, 

B. vzhledem k tomu, že od sebe nelze vždy oddělit zmírňování příčin změny klimatu na 
jedné straně a adaptační opatření omezující její dopad na straně druhé; vzhledem k tomu, 
že důležitou úlohu při snižování emisí CO2 hrají nedávné legislativní iniciativy EU 
týkající se označování pneumatik, energetických štítků a energetické náročnosti budov, 
které jsou součástí souboru opatření v oblasti energetické účinnosti, a že by tyto iniciativy 
rovněž měly být začleněny do budoucích intervenčních opatření, jež na úrovni EU 
vytvoří nové energetické vzorce, 

C. vzhledem k tomu, že podle revidované směrnice o systému EU pro obchodování 
s emisemi by měly členské státy vyčlenit nejméně 50 % příjmů z obchodování s emisemi 
na opatření pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se jí,

D. vzhledem k tomu, že změna klimatu nevyhnutelně ovlivní nabídku energie, vnější 
aspekty zabezpečení dodávek energie v EU a poptávku po ní; vzhledem k tomu, že 
povětrnostní podmínky jako vydatné srážky, zvyšující se teploty, vlny veder, sucha, silné 
bouře, záplavy a požáry mohou vážně narušit a poškodit infrastrukturu zajišťující 
dodávky energie, což by mělo přímý dopad na výrobu a přepravu energie a na její 
distribuci konečným uživatelům,

E. vzhledem k tomu, že diverzifikace zdrojů energie a jejích distribučních kanálů i 
dodavatelů je důležitým nástrojem při zajišťování dostatečných dodávek energie i 
rovného přístupu k ní a současně odpovídá cíli EU, který spočívá ve větším využití 
energie z obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO2,

F. vzhledem k tomu, že Komise a členské státy by do provádění a úprav stávajících a 
budoucích právních předpisů, politik a programů měly začlenit adaptační opatření,

1. uznává, že extrémní klimatické jevy a očekávané zvýšení hladiny moří a větší výkyvy 
srážkové činnosti si žádají vypracování nových projektů a zavedení adaptačních opatření 
k jejich realizaci, zejména v sektorech zemědělství a správy povodí a řek, a to již v rámci 
stávajících systémů infrastruktury, s čímž budou spojeny vysoké provozní náklady, které 
jsou však přijatelné, neboť jsou mnohem nižší než střednědobé nebo dlouhodobé náklady, 
které by vznikly nečinností; požaduje však, aby vědecký základ pro tato opatření splňoval 
kritéria, která budou vycházet z vědeckého zkoumání klimatu, jehož součástí jsou vhodné 
postupy vzájemného hodnocení a posuzování a neustále a transparentním způsobem 
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aktualizované výsledky vědeckého výzkumu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
informace o těchto nákladech a o jejich rozdělení poskytly formou národních akčních
plánů věnovaných této otázce;

2. konstatuje, že vybudováním propojené energetické infrastruktury a širokopásmového 
pokrytí na evropské úrovni by bylo usnadněno přizpůsobení se změně klimatu, a to 
pomocí posíleného vytváření adaptačních kapacit a vyšší míry sdílení rizik;

3. vyzývá Komisi, aby zajistila důkladné posouzení možných rizik v souvislosti se změnou 
klimatu hrozících kritické infrastruktuře, jako jsou energetické nebo telekomunikační sítě, 
jež jsou nezbytné pro fungování vnitřního trhu;

4. zastává rovněž názor, že by měly být co nejdříve vypracovány metody, jak infrastrukturní 
projekty učinit odolnými proti změně klimatu;

5. upozorňuje na to, že aby se předešlo katastrofám, jsou ve všech průmyslových odvětvích 
zapotřebí nová opatření, jako je zvýšená bezpečnost a kontroly v oblasti využívání či 
výroby energie, která budou rozšířením stávajících harmonizovaných stavebních norem, 
jakými jsou např. eurokódy pro schvalování využití budov včetně budov průmyslových, a 
že tato opatření musí být v souladu se směrnicí 85/337/EHS ve znění směrnice 97/11/ES 
a se směrnicí 2001/42/ES týkajících se posuzování vlivů na životní prostředí a 
strategického posuzování vlivů na životní prostředí;

6. zdůrazňuje, že opatření týkající se dodávek energie a přístupu k ní musí být definována v 
kontextu solidarity mezi členskými státy a že EU by měla přispět k celosvětovému 
přehodnocení politik směrem k vyšší energetické účinnosti a prosazování obnovitelných 
zdrojů energie; zdůrazňuje, že EU musí zajistit zdroje obnovitelné energie v souladu s 
časovým harmonogramem stanoveným ve směrnici 2009/28/ES, vyzývá členské státy, 
aby do 30. června 2010 předložily ambiciózní, komplexní a realistické národní akční 
plány vytvořené podle modelů a parametrů stanovených EU, a konstatuje, že potřeby 
jednotlivých členských států, pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů, musí být 
pokryty především domácí výrobou energie, přičemž mechanismus statistického převodu 
energie z obnovitelných zdrojů mezi členskými státy musí být použit jen v plně 
odůvodněných případech;

7. zdůrazňuje také, že v této souvislosti se musí okamžitou prioritou stát dodatečná opatření 
na podporu strategie Společenství s cílem dosáhnout do roku 2020 20% zvýšení 
energetické účinnosti; považuje také za vhodné v souvislosti s posuzováním stávajících 
akčních programů pro energetickou účinnost zvážit možnost učinit tento cíl právně 
závazným na úrovni Společenství;

8. zdůrazňuje, že EU a členské státy by měly vyjasnit, jak vysoký finanční příspěvek hodlají 
věnovat na technologickou spolupráci s partnery, vzhledem k závazkům učiněným na 
kodaňské konferenci o klimatu, pokud jde o využívání příjmů z aukcí v systému EU pro 
obchodování s emisemi a urychlené zahájení financování, aby se zejména v souvislosti 
s připravovanými národními akčními plány pro energetickou účinnost a národními 
akčními plány pro obnovitelné energie zvýšily veřejné i soukromé investice, a vítá 
sdělení Komise, v němž s cílem vybudovat ekonomiku založenou na udržitelném 
využívání energie přislíbila zásadní navýšení finančních prostředků určených na 
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energetický výzkum;

9. bere na vědomí, že pokračující změna klimatu má významný dopad na hospodářský 
rozvoj a že v jejím důsledku by mohlo hrozit riziko vážného narušení hospodářské a 
sociální činnosti; domnívá se, že adaptační opatření v oblasti ekonomiky, včetně 
přechodu na udržitelnější průmyslovou produkci, vyžadují, aby byly na opatření pro 
přizpůsobování se změně klimatu a pro její zmírňování současně vyčleněny dostatečné 
finanční prostředky, a že se tato opatření nesmějí omezit na využití příjmů ze systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS) – přičemž připomíná 
povinnost vyplývající z příslušných právních předpisů vyčlenit nejméně 50 % těchto 
příjmů na klimatická opatření, včetně těch adaptačních, a to v EU i v rozvojových zemích 
–, nýbrž že jsou zapotřebí dodatečné inovativní prostředky z veřejných i soukromých 
zdrojů; zdůrazňuje, že prostředky poskytnuté v rámci různých plánů hospodářské obnovy 
by se měly použít i na investice do adaptačních opatření a v každém případě by měly být 
podmíněny odolností proti změně klimatu;

10. domnívá se (rovněž s ohledem na rozhodnutí o přizpůsobení se), že dopady na jedno 
odvětví budou mít často důsledky pro jiné odvětví, a proto žádá Komisi, aby toto 
vzájemné působení zohlednila při provádění adaptačních opatření;

11. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby stávající předpisy týkající se udělování průmyslových 
licencí a posouzení dopadu na životní prostředí zohlednily dopady změny klimatu na 
jakoukoli plánovanou infrastrukturu nebo průmyslovou činnost; zdůrazňuje, že pokud jde 
o energetickou infrastrukturu, měly by být dopady změny klimatu zohledněny jak na 
úrovni jednotlivých prvků infrastruktury, tak i v případě vnitrostátních a evropských 
energetických systémů;

12. konstatuje, že malé a střední podniky v mnoha odvětvích jsou vůči změně klimatu zvláště 
zranitelné a často na ni nejsou dostatečně připraveny; vyzývá Komisi, aby zjistila aktuální 
míru připravenosti malých a středních podniků na změnu klimatu, včetně dostupných 
programů pojištění, a aby určila případné nástroje, které by tento problém pomohly 
překonat;

13. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit národní plány pro přizpůsobení se vycházející ze 
společného evropského rámce, aby mohly členské státy plánovat svá opatření v oblasti 
přizpůsobení se změně klimatu, včetně opatření týkajících se energetických systémů a 
politik, a informovat o nich; domnívá se, že tyto plány by měly obsahovat mapy rizik 
zobrazující energetická a průmyslová zařízení, která by v případě nepříznivých 
meteorologických jevů mohla představovat nebezpečí pro životní prostředí či veřejné 
zdraví; žádá, aby tyto informace byly poskytnuty veřejnosti a ostatním členským státům;

14. vyzývá Komisi, aby zvážila posílení veřejných prostředků určených na mezinárodní 
spolupráci v rámci nadcházejícího 8. rámcového programu, a to

a. s rozvinutými zeměmi, s cílem většího rozšíření obnovitelných technologií,

b. s rozvojovými zeměmi, s cílem podpořit jejich boj proti změně klimatu mající dopad 
na nejzranitelnější regiony v těchto zemích, a aby přitom vždy respektovala 
zvláštnosti daného regionu a jako kritérium používala sociální a hospodářský rozvoj 



PE430.835v02-00 6/8 AD\805976CS.doc

CS

těch regionů rozvojových zemí, s nimiž se uskutečňuje mezinárodní spolupráce;

c. se třetími zeměmi sousedícími s EU, v nichž jsou pozorovány obdobné dopady 
změny klimatu jako v EU;

15. zdůrazňuje, že je třeba navýšit nezbytné finanční zdroje na výzkum a vývoj v oblasti 
změny klimatu; je toho názoru, že třeba vyčlenit prostředky na financování výzkumu v 
oblasti klimatu, což lze účinněji provést na evropské úrovni, a poskytnout solidní základ 
pro rozvoj politik pro přizpůsobení se změně klimatu, a to zejména z důvodu vědecké 
nejistoty panující kolem časového horizontu, rozsahu problému a konkrétních 
geografických zón a výrobních odvětví, které budou dopady změny klimatu v Evropě 
postiženy; považuje rovněž za nutné zvýšit objem prostředků pro iniciativu Komise, která 
se má realizovat ve spolupráci se členskými státy, usilující o zavedení integrovaného 
systému celosvětově sdílených informací o životním prostředí, aby byly údaje o změnách 
v životním prostředí snáze k dispozici; je totiž třeba zohlednit také další opatření, jako 
např. značné posílení financování snah o zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se 
jí, jež se vztahují k projektům a programům v oblasti výzkumu a vývoje;

16. vítá nedávné sdělení Komise týkající se investic do vývoje nízkouhlíkových technologií 
(plán SET), v němž se jasně zdůrazňuje, že inovační technologický vývoj potřebný k 
dosažení cílů EU v oblasti energetické a klimatické politiky předpokládá bezprostřední 
spolupráci veřejných investorů se soukromou sférou; rovněž zdůrazňuje, že plán EU pro 
investice do těchto technologií musí upřednostňovat technologie OZE a zajistit zapojení 
všech účastníků trhu, zejména malých a středních podniků, do programů pro energetickou 
účinnost;

17. zdůrazňuje význam družicových služeb pro záchranné akce v případě přírodních 
katastrof; v této souvislosti vítá rychlou podporu poskytnutou prostřednictvím systému 
pro globální sledování životního prostředí a bezpečnosti (GMES) orgánům pro civilní 
ochranu po dramatickém zemětřesení na Haiti; vyzývá všechny zapojené aktéry, aby 
systém GMES co nejdříve uvedli do plného provozu;

18. v této souvislosti zdůrazňuje nesmírný význam iniciativ na místní úrovni, jako je 
znovuzalesňování a zalesňování, snažících se aktivně se zapojit do boje proti změně 
klimatu a poukazuje na to, jak důležité je vyměňovat si informace o osvědčených 
postupech a pořádat vhodné informační kampaně týkající se např. toho, jak by se měly 
pobřežní a horské oblasti, ostrovy a nížiny přizpůsobovat změně klimatu, a tuto činnost 
současně koordinovat s rozsáhlejšími iniciativami, které realizují orgány v jednotlivých 
členských státech a EU a jejichž účelem je účinnější provádění právních předpisů, 
strategií a programů Společenství v této oblasti; poukazuje rovněž na to, že odlehlé 
regiony mohou k tomuto úsilí výrazně přispět decentralizovanou výrobou energie, což 
jim pomůže dosáhnout vyšší energetické účinnosti díky nižším přenosovým ztrátám a 
lepšímu řízení poptávky;

19. má za to, že v zájmu vytvoření odpovídající znalostní základny pro přizpůsobení se 
změně klimatu a posílení vývoje adaptačních technologií by měly být v plné míře 
využívány všechny stávající iniciativy EU, například vytváření znalostních a inovačních 
společenství (KIC) pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí pod záštitou 
Evropského inovačního a technologického institutu;
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20. zdůrazňuje, že pokud jde o zajištění úspěšné realizace evropského akčního rámce pro 
přizpůsobení se změně klimatu, rozhodujícím faktorem bude jeho zahrnutí do koherentní a 
ambiciózní celosvětové dohody (s právně závaznými cíli) týkající se opatření pro boj proti 
změně klimatu, a že EU musí v tomto směru převzít vůdčí roli;
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