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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže prispôsobovanie sa zmene klímy by mohlo mať vplyv na všetky oblasti politiky 
EÚ, a preto sú potrebné spoľahlivé údaje týkajúce sa pôsobnosti a rozsahu potrebných 
úprav,

B. keďže existujúce európske právne predpisy, ktoré sa priamo týkajú environmentálnych 
otázok, by mali poskytnúť súdržný základ, ktorým sa posilní schopnosť EÚ vyrovnať sa 
s vplyvom zmeny klímy,

C. keďže opatreniami prijatými na európskej úrovni by sa mali tak z krátkodobého, ako aj 
z dlhodobého hľadiska stanoviť a spĺňať najvyššie normy v oblasti šetrnosti voči 
životnému prostrediu (vrátane prispôsobenia sa zmene klímy),

D. keďže globálny charakter zmeny klímy a jej sociálne a hospodárske následky by mali 
prinútiť Európsku úniu, aby podporovala tie krajiny, ktoré sú najviac zraniteľné 
a najmenej rozvinuté,

E. keďže pri stanovovaní budúcich záväzkov sa musia zohľadniť doterajšie úspechy 
niektorých členských štátov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,

1. zdôrazňuje potrebu ľahko dostupných a zrozumiteľných spoľahlivých údajov o zmene 
klímy, jej vplyve a možných opatreniach na prispôsobenie sa; podporuje návrh Komisie 
na uľahčenie výmeny informácií a výsledkov výskumu prostredníctvom vhodného 
informačno-technologického mechanizmu a databázy;

2. zdôrazňuje, že existujúce acquis v oblasti životného prostredia (ako napríklad smernica 
o vtákoch1, smernica o prirodzených biotopoch2, rámcová smernica o vode3 a smernica 
o záplavách4) je potrebné v plnej miere jednotne vykonávať v celej EÚ; víta zámer 
Komisie rýchlo vypracovať usmernenia s cieľom zahrnúť potreby súvisiace 
s prispôsobovaním sa do uplatňovania tohto acquis; vyzýva Komisiu, aby v plnom 
rozsahu uplatňovala nové práva, ktoré získala na základe článku 260 Lisabonskej zmluvy, 
s cieľom plniť svoju úlohu ochrankyne zmlúv;

3. nazdáva sa, že všetky členské štáty a zúčastnené strany by mali niesť spoločnú 
zodpovednosť za to, aby boli investície z hľadiska životného prostredia rozumne 
vynakladané; vyzýva Komisiu, aby zvážila predloženie vhodných návrhov na začlenenie 
problematiky prispôsobenia sa zmene klímy do smernice o posudzovaní vplyvu na životné 

                                               
1 Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov, Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Ú. v. ES L 
206, 22.7.1992. s. 7.
3 Smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 Smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík, Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 27.
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prostredie1 a smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní2; navrhuje, aby sa 
preskúmanie stavu klímy čím skôr stalo súčasťou projektov v oblasti infraštruktúry 
financovaných EÚ;

4. nazdáva sa, že v súvislosti s relatívnym neúspechom kodanského samitu o zmene klímy je 
potrebné, aby sa posilnilo úsilie zamerané na poskytovanie podpory rozvojovým krajinám 
určenej na uspokojenie ich potrieb súvisiacich s prispôsobením sa zmene klímy, ktorá by 
prekračovala rámec oficiálnej rozvojovej pomoci a cieľovú úroveň 0,7 %;

5. zdôrazňuje, že príjmy z obchodovania s kvótami formou aukcie podľa systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami vrátane aukcií v oblastiach ako letecká a námorná doprava by 
mali byť v súlade so zásadou solidarity vyčlenené na pomoc členským štátom v súvislosti 
s prispôsobovaním sa zmene klímy;

6. zastáva názor, že výskum a financovanie technického rozvoja v štátoch, ktorým vznikajú 
vysoké náklady v súvislosti s prijímaním opatrení na prispôsobenie sa, by mali patriť 
medzi priority súčasného siedmeho rámcového programu, ako aj budúcich výskumných 
programov;

7. zdôrazňuje, že sociálne najslabším komunitám a skupinám sa musí zabezpečiť dostatočná 
podpora vzhľadom na vysoké náklady na opatrenia na prispôsobenie sa;

8. zdôrazňuje, že investície do nízkouhlíkového hospodárstva, ako aj podpora energetickej 
účinnosti a ekologickej výroby nesmú mať za následok prehĺbenie rozdielov, čo sa týka 
rozvoja jednotlivých členských štátov.

                                               
1 Smernica Rady 85/337/EHS o posudzovaní účinkov určitých verejných a súkromných projektov na životné 
prostredie, Ú. v. EÚ L 175, 5.7.1985, s. 40, zmenená a doplnená smernicami 97/11/ES a 2003/35/ES.
2 Smernica 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, Ú. v. EÚ L 
197, 21.7.2001, s. 30.
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