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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti 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 přizpůsobení se změně klimatu by mohlo mít dopad na všechny 
oblasti politiky EU, takže jsou zapotřebí spolehlivé údaje o působnosti a rozsahu 
nezbytných úprav,

B. vzhledem k tomu, že stávající evropské právní předpisy přímo upravující problematiku 
životního prostředí by měly poskytnout pevné základy, které umožní zlepšení schopnosti 
EU vyrovnat se s dopady klimatické změny,

C. vzhledem k tomu, že opatření přijatá na evropské úrovni by měla jak v krátkodobém, tak 
i dlouhodobém horizontu stanovit a splňovat nejvyšší standardy v oblasti ochrany 
životního prostředí (včetně přizpůsobení se změně klimatu),

D. vzhledem k tomu, že Evropská unie by z důvodu globálního charakteru a sociálních 
a hospodářských důsledků změny klimatu měla být nucena podporovat ty země, které jsou 
nejzranitelnější a nejméně rozvinuté,

E. vzhledem k tomu, že dosavadní úspěchy, kterých některé členské státy dosáhly při 
snižování emisí skleníkových plynů, by měly být zohledněny při stanovování závazků na 
další období,

1. zdůrazňuje, že je zapotřebí snadno dostupných a lehce srozumitelných spolehlivých údajů 
o změně klimatu, jejím dopadu a možných adaptačních opatřeních; podporuje návrh 
Komise na usnadnění výměny informací a výsledků výzkumu prostřednictvím vhodného 
mechanismu informačních technologií a databáze;

2. zdůrazňuje, že stávající acquis v oblasti životního prostředí (jako je směrnice o ptácích1, 
směrnice o stanovištích2, rámcová směrnice o vodě3 a směrnice o povodních4) je třeba 
v plné míře jednotně provádět na celém území EU; vítá záměr Komise vypracovat rychle 
pokyny s cílem začlenit do uplatňování stávajícího acquis adaptační potřeby; vyzývá 
Komisi, aby v plné míře uplatňovala svá nová práva, která jí byla přiznána na základě 
článku 260 Lisabonské smlouvy, a dostála tak své úloze strážkyně Smluv;

3. domnívá se, že odpovědnost za investice šetrné k životnímu prostředí by měly sdílet 
všechny členské státy a zúčastněné strany; vyzývá Komisi, aby zvážila předložení 
vhodných návrhů, které by začlenily problematiku přizpůsobení se klimatické změně do 
směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí5 a do směrnice o strategickém 

                                               
1 Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 
Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
3 Směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, Úř. věst. 
L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 27.
5 Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 
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posuzování vlivů na životní prostředí1; navrhuje, aby se kontrola klimatu co nejdříve stala 
součástí projektů v oblasti infrastruktury financovaných EU;

4. domnívá se, že vzhledem k relativně neúspěšnému summitu o změně klimatu, který se 
konal v Kodani, je nutné zvýšit úsilí s cílem zajistit, aby rozvojovým zemím byla 
poskytnuta nezbytná podpora určená na jejich adaptační potřeby, jež by překračovala 
rámec oficiální rozvojové pomoci a cíl ve výši 0,7 %;

5. zdůrazňuje, že příjmy z dražeb povolenek v rámci evropského systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS), včetně příjmů z dražeb pro 
leteckou a lodní dopravu, by měly být v souladu se zásadou solidarity vyčleněny na 
podporu členských států, které se musí přizpůsobit změně klimatu; 

6. zastává názor, že by výzkum a financování technologického vývoje ve státech, kterým 
v souvislosti s přijatými adaptačními opatřeními vznikají vysoké náklady, měly patřit 
k prioritám současného sedmého rámcového výzkumného programu, jakož i budoucích 
výzkumných programů;

7. zdůrazňuje, že sociálně slabším komunitám a skupinám je nutné poskytnout dostatečnou 
podporu v souvislosti s vysokými náklady na adaptační opatření;

8. zdůrazňuje, že investice do hospodářství produkujícího malé množství emisí uhlíku ani 
podpora energetické účinnosti a ekologické produkce nesmí zvětšit rozdíly ve vyspělosti 
jednotlivých členských států.

                                                                                                                                                  
prostředí, Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40, ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES.
1 Směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, Úř. věst. L 197, 
21.7.2001, s. 30. p. 30.
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