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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že změna klimatu je rozhodující výzvou naší doby, která má již nyní 
viditelné důsledky pro životní prostředí, lidské zdraví a územní uspořádání a narušuje 
schopnost všech zemí pokračovat v cestě udržitelného rozvoje;

2. vítá bílou knihu Evropské komise nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování
k evropskému akčnímu rámci“ a zdůrazňuje, že změna klimatu představuje výzvu, která 
má značný regionální dopad, jenž vyžaduje koordinovaný přístup na úrovni Evropské 
unie zahrnující různé politiky EU a zásahy na úrovni evropské, vnitrostátní, regionální
i místní;

3. je toho názoru, že důsledky změny klimatu jsou v různých odvětvích a evropských 
regionech různé, což ukázala studie Komise nazvaná „Regiony 2020“1; regiony, které 
změna klimatu ohrožuje nejvíce, se nacházejí v jižní a východní Evropě, přičemž se jedná 
zejména o ostrovní a pobřežní oblasti, nejvzdálenější oblasti a regiony výrazně ohrožené 
nedostatkem vody, kde existuje nebezpečí, že se regionální rozdíly postupně prohloubí,
a to i uvnitř jednotlivých zemí;

4. lituje, že ve stávajícím programovém období (2007–2013) vynakládají členské státy
v rámci svých operačních programů pouze 3 % (9 miliard euro) celkových prostředků na 
opatření podporující energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů, přičemž tato 
kvóta je v nových členských státech ještě nižší (2,4 %); 

5. uvědomuje si, že je naléhavě nutné rychle na globální oteplování reagovat, a to nejen 
přijetím právně závazných opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, ale také 
vypracováním regionálních adaptačních plánů a proaktivních adaptačních opatření, jako 
jsou rozsáhlé programy zalesňování na úrovni evropské, vnitrostátní, regionální a místní,
a v rámci přeshraniční spolupráce zaměřené na snížení škod;

6. je pevně přesvědčen o tom, že Evropská unie musí i nadále hrát a posílit svou vůdčí roli
v mezinárodním boji proti globálnímu oteplování, a domnívá se, že případná prodleva
v této činnosti může zvýšit riziko ekologických, ekonomických a sociálních škod
a způsobit další náklady;

7. zastává názor, že regiony, které na svém území uplatňují rozumnou energetickou politiku 
aktivně podporující využívání energie z obnovitelných zdrojů, decentralizované dodávky 
energie a vyšší energetickou účinnost, mohou nejenom přispět k boji proti dopadům 
změny klimatu, ale také vytvořit nové hospodářské příležitosti a možnosti pro své 
občany;

8. upozorňuje na to, že opatření na přizpůsobení se změně klimatu by neměla příliš 
zatěžovat odvětví strategicky důležitá pro nejvzdálenější regiony, jako je např. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (listopad 2008).
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zemědělství, aby nebyla ohrožena budoucnost udržitelných venkovských komunit;

9. je toho názoru, že strategii přechodu na nízkouhlíkovou společnost bude moci Evropská 
unie provádět pouze na základě úzké spolupráce mezi všemi úrovněmi správy 
(Evropskou unií, členskými státy a místními a regionálními orgány) a spolupráce
a neustálé výměny informací se státy sousedícími s EU;

10. uvědomuje si, že postupy v různých oblastech je nutné harmonizovat, přičemž regionální
a místní orgány musí být plně zapojeny do všech fází plánování, vypracovávání
a provádění vnitrostátních strategií a plánů boje proti změně klimatu a strategické územní 
plánování musí být aplikováno s ohledem na všechny faktory související se změnou 
klimatu; 

11. uznává proto, že je nutné zajistit začlenění adaptační strategie do politik Evropské unie se 
zvláštním důrazem na koordinaci akcí a opatření zemědělské, regionální
a environmentální politiky EU a na soulad těchto politik s adaptační strategií; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů a nutnost používání přístupu ze zdola 
nahoru, který zohlední rozdíly mezi jednotlivými evropskými přírodními stanovišti,
s řádným ohledem na zásadu subsidiarity; je přesvědčen, že místní orgány budou lépe 
schopny nalézt pro své vlastní problémy politická řešení;

12. vítá iniciativu bílé knihy zřídit mechanismus pro výměnu informací; doufá, že tento 
mechanismus bude fungovat už před rokem 2011 a že ve stejné lhůtě budou připraveny
i prognostické modely a nástroje; vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby 
rozvíjely svou činnost týkající se všech aspektů politik v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu a aby si vzájemně vyměňovaly zkušenosti získané v této oblasti, zejména pokud 
jde o opatření vztahující se na energetickou účinnost, nakládání s odpady a rozvoj 
dopravní infrastruktury s nízkými emisemi;

13. doporučuje zřízení platformy pro monitorování změny klimatu s cílem usnadnit 
regionálním a místním orgánům získávání a výměnu zkušeností a osvědčených postupů
v oblasti klimatu;

14. zastává názor, že nejvzdálenější regiony jsou na základě své specifické situace – popsané
v článku 349 Lisabonské smlouvy – a geografické polohy v tropickém pásmu, citlivé vůči 
dopadům změny klimatu, a tudíž si zaslouží zvláštní pozornost Komise; vyzývá proto 
Komisi, aby vypracovala posouzení dopadů a specifický akční plán pro tyto regiony
a aby podpořila výměnu informací a osvědčených postupů mezi místními orgány těchto 
regionů a regionálními orgány s nimi sousedících třetích zemí;

15. domnívá se, že je nezbytné uplatňovat na regionální a místní úrovni takové politiky,
v jejichž rámci bude veřejným a soukromým investicím i některým administrativním 
úkonům (jako např. vydávání stavebních povolení nebo vypracovávání územních plánů) 
předcházet posouzení dopadu na klima, čímž se podpoří investice EU do infrastruktury, 
která je přínosem pro životní prostředí; požaduje, aby se důsledně dbalo na zajištění toho, 
aby součástí procesu schvalování návrhů projektů financovaných EU, které se týkají 
energetické účinnosti, nakládání s odpady a budování infrastruktury, bylo hodnocení 
dopadů změny klimatu;
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16. upozorňuje na to, že geograficky okrajové oblasti, zejména pobřežní pásma, mohou 
disponovat velkým množstvím energie z obnovitelných zdrojů, což může přispět k jejich 
adaptaci na změnu klimatu; 

17. domnívá se, že z mikroekologického hlediska je třeba zabránit tomu, aby se nadále 
zvyšovala nepropustnost půd v hustě zalidněných oblastech a městech;

18. naléhavě vyzývá Komisi k tomu, aby využívala politiku soudržnosti k prosazování 
rozvoje v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů, při hlubším propojení 
výzkumu a vývoje na jedné straně a politiky regionálního rozvoje na straně druhé,
a odstranila veškeré administrativní překážky, které by využívání těchto zdrojů bránily;

19. vítá rozhodnutí Komise zřídit řídící skupinu pro dopady změny klimatu a přizpůsobení 
(IASG) a požaduje plné a aktivní zapojení regionálních a místních orgánů do této skupiny
a její činnosti v souladu se zásadou subsidiarity;

20. zdůrazňuje, že opatření zmírňující dopady změny klimatu mohou být příležitostí pro 
vytvoření modelu udržitelného růstu, který by pak mohl být upraven pro potřeby dalších 
zemí mimo EU, a že přechod na nízkouhlíkové hospodářství by mohl být významným 
krokem k vytvoření nových pracovních míst; 

21. žádá Komisi, aby do svých dalších finančních výhledů začlenila přiměřenou finanční 
dotaci, která umožní uplatňování účinných politik v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu na všech úrovních správy; doporučuje členským státům a regionům, aby zvážily 
možnost využití mechanismů poskytovaných v rámci strukturálních fondů k rozvoji 
dlouhodobých udržitelných projektů; poukazuje na to, že Fond solidarity EU má sloužit
k řešení naléhavých potřeb a k vyjádření solidarity EU s postiženými oblastmi;

22. zdůrazňuje, že cíle spojené se změnou klimatu a ochranou životního prostředí je třeba 
zařadit mezi cíle konvergence a růstu obsažené v politice soudržnosti EU, aniž by jimi 
byly nahrazeny tradiční úlohy strukturální politiky.
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